
ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 
 

Καταγραφή φαινομένων, ζητημάτων και κρουσμάτων 
ρατσισμού, διακρίσεων, ξενοφοβίας αλλά και 
Ερευνητικών Μελετών ή Καλών Πρακτικών της 
Διοίκησης στους 6 κρίσιμους τομείς της 
Απασχόλησης, 
της Νομοθεσίας, της Εκπαίδευσης, της Στέγασης, 
της Ρατσιστικής Βίας και της Υγείας & Πρόνοιας. 
 

 

Nάσος Θεοδωρίδης 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

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

1. Ανασφάλιστοι μετανάστες σε βιοτεχνίες «φασόν» 
2. Ρατσιστική απογραφή αλλοδαπών καταστηματαρχών 

ύστερα από αίτημα της Χρυσής Αυγής 

Β) Επιστημονικές έρευνες 
 

1. Η συμβολή των αλλοδαπών στο δημογραφικό δυναμισμό της 
Ελλάδας και κατ επέκταση και στην απασχόληση 

2. Έρευνα του δικτύου RED για την ανεργία των μεταναστών 
συγκριτικά με εκείνη των Ελλήνων 

 

Γ) Καλές Πρακτικές 

 



1. Υποβοήθηση εθελοντικού επαναπατρισμού και επανένταξης 
μεταναστών 

2. «Μπλε κάρτα» σε πολίτες τρίτων χωρών»  
 

 
2. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 

 

Α) Εξελίξεις σε επίπεδο Διεθνών Οργανισμών σχετικά με 
θέματα 
που αφορούν την Ελλάδα 

 

1. Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
Ανθρώπου για υπόθεση Αλβανού μετανάστη που απελάθηκε από τη 
χώρα, επειδή δεν ανανέωσε εγκαίρως την άδεια παραμονής του 

 

 
2. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας επί σχεδίου Προεδρικού 
Διατάγματος σχετικά με τη χρονική παράταση της κράτησης αλλοδαπών 
χωρίς χαρτιά 

 
 
 

Β) Εξελίξεις σε επίπεδο ελληνικής νομοθεσίας 
 

1. Νόμος 4052/2012 για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας 
προς την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 18.6.2009 σχετικά με την «Επιβολή ελαχίστων 
προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες 
τρίτων χωρών» προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη 
μετανάστευση 

2. Συλλήβδην στιγματισμός των μεταναστών ως ομάδας εκ προοιμίου      
επικίνδυνης για διάδοση μεταδοτικών νοσημάτων μέσω της 
Υπουργικής Απόφασης Αριθ. Γ.Υ. 39α της 2ης Απριλίου 2012 του 
Υπουργού Υγείας 

3. Νομοθετική ρύθμιση με αυστηρότερα μέτρα κατά των μεταναστών 
χωρίς χαρτιά 

 
4. Αυστηροποίηση των όρων απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας 

από αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα  
 
     5. Κατάρτιση Προεδρικού Διατάγματος για σύσταση ειδικών 
υπηρεσιών εντός της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της 
ρατσιστικής βίας 



 
 
Γ) Δικαστικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις οργάνων και 
Επιτροπών 
 

1. Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης σχετικά με το 
διαζύγιο μειονοτικών πολιτών στη Θράκη  
 
2. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας επί σχεδίου Προεδρικού 
Διατάγματος σχετικά με τη χρονική παράταση της κράτησης αλλοδαπών 
χωρίς χαρτιά 
 
3. Κήρυξη ως αντισυνταγματικού του νόμου περί ιθαγένειας από το 
Συμβούλιο Επικρατείας 

 
 
Δ) Καλές Πρακτικές 

 
1.Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για την 
ένταξη πολιτών τρίτων χωρών 

 

3. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Α) Κρούσματα διακρίσεων στο χώρο της Εκπαίδευσης 
 

 

        1. Διαιώνιση του προβλήματος αποκλεισμού σχολικής εκπαίδευσης 
παιδιών Ρομά στους Σοφάδες 

 2. Επισημάνσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα Ρομά 
3. Μη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποιητικού ελληνομάθειας που 
οδηγεί καθημερινά σε αδιέξοδο χιλιάδες αλλοδαπούς. 

4. Αντιδράσεις για τη στατιστική αποτύπωση των παιδιών των 
μεταναστών που φοιτούν σε παιδικούς σταθμούς 
5. Προκαταρκτική εξέταση κατά του καθηγητή γυμνασίου που απείλησε 
αλλοδαπούς μαθητές ότι θα φωνάξει τη Χρυσή Αυγή 

6. Άσκηση πιέσεων σε Αλβανίδα μαθήτρια στα Φάρσαλα για να μη 
γίνει σημαιοφόρος στην παρέλαση εθνικής επετείου 
7. Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του 
Στρασβούργου για διακρίσεις σε βάρος μαθητών Ρομά 
 

Β) Καλές Πρακτικές 

 

 
1. Διεξαγωγή Προγραμμάτων Εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και 
ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλους φορείς 



2. Εκπαιδευτική δράση της Γ.Γ. Νέας Γενιάς και του Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδας με τίτλο  «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην 
Ελλάδα» 
3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με θέμα τις κοινωνικές διακρίσεις, τη μετανάστευση 
και την ιδιότητα του πολίτη 

 
 
4. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

 
Α) Κέντρα υποδοχής αιτούντων άσυλο 

 

 
1. Προβληματικές οι διαδικασίες που προηγούνται της μεταφοράς 
αλλοδαπών στο Κέντρο της Αμυγδαλέζας 
2.  Ίδρυση 25 χώρων κράτησης μεταναστών από τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Δένδια 
 

3. Προγενέστερη εξαγγελία σχεδίου για δημιουργία 30 κέντρων κράτησης  
μεταναστών χωρίς χαρτιά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. 
Χρυσοχοϊδη 
4. Δημιουργία κέντρου κράτησης αλλοδαπών χωρίς χαρτιά στο Δήμο 
Αθηναίων 

 
Β) Ζητήματα παραβίασης του δικαιώματος στη στέγαση και 
στο άσυλο 

 
1.Αδικαιολόγητη παραμονή στη φυλακή αλλοδαπών που έχουν εκτίσει 
την ποινή τους 
2. Εκκένωση διαμερισμάτων με ξένους μετανάστες στην Αθήνα 
3. Καταγγελία της Ομάδας Πολιτών Λέρου για εγκατάλειψη 73 
αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι 
    4. Αναστολή κατεδάφισης παραγκών 42 Ρομά στο Χαλάνδρι με    
δικαστική απόφαση 
5. Απολογισμός επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» για τον Αύγουστο 2012 
6. Έκρυθμη κατάσταση στο Αγαθονήσι με κατοίκους και μετανάστες  
7. Καταγγελίες για κρούσματα αστυνομικής βίας κατά μεταναστών από 
αντιφασιστικές οργανώσεις το Σεπτέμβριο του 2012 
8. Αστυνομική επιχείρηση κατά προσφύγων στην Πάτρα στις αρχές 
Ιανουαρίου 2012 
9. Έκκληση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ σχετικά με τα προβλήματα 
της διαδικασίας πρόσβασης στο άσυλο 
10. Μετανάστες  χωρίς χαρτιά ‘κατασκήνωσαν’ στον σταθμό των τρένων 
στην Αλεξανδρούπολη 

11. Ισοπεδώθηκε ο μεγαλύτερος καταυλισμός των Ρομά στα Μεσόγεια 



12. Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια 
Ιρακινού υπηκόου που επρόκειτο να απελαθεί 
13. Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Δικαιωμάτων σχετικά με τις συνθήκες κράτησης μίας οικογένειας 
Αφγανών προσφύγων, με ανήλικα παιδιά, στο κέντρο στη Παγανή της 
Λέσβου 
14. Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Δικαιωμάτων σχετικά με την απάνθρωπη κράτηση Γεωργιανού 
μετανάστη χωρίς χαρτιά 
15. Αυτοψία της ΜΚΟ «Μετάδραση» σε χώρους κράτησης αλλοδαπών 
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου  
16. Καταγγελία 14 οργανώσεων για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου 
17. Καταδίκη της Ελλάδας για παράνομη κράτηση και κακομεταχείριση 
29χρονου Κινέζου 
18. Επεισόδια στο κέντρο κράτησης αλλοδαπών Κομοτηνής 
19. Επιχείρηση κατεδάφισης καταυλισμού Ρομά στη Ρόδο 
 
Γ) Καλές Πρακτικές 

 

 
1. Χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση της διαδικασίας ασύλου 

και των συνθηκών κράτησης των αλλοδαπών 

2. Παρουσίαση τριών νέων δομών του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη (της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 
και της Αρχής Προσφυγών) 

      3. Ενημέρωση για οργανωμένο Πρόγραμμα εθελοντικού  
επαναπατρισμού αλλοδαπών 

 

 
Δ) Εκθέσεις, γνωματεύσεις και έρευνες για ζητήματα Στέγασης / 
Διαμονής 
 
 

1. Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής 
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής 
με θέμα το Σχέδιο Νόμου για τα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών 

2. . Έκθεση του Ελληνικού Συμβουλίου με τους πρόσφυγες με τίτλο: 
«Ασυνόδευτοι Ανήλικοι στα Ελληνοτουρκικά Σύνορα, Έβρος 
Μάρτιος 2011-2012» 

3. Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για συλλήψεις 
αλλοδαπών στα θαλάσσια σύνορα κατά το πρώτο επτάμηνο του 
2012 

4. Στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Eurostat για τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων ασύλου στην 
Ελλάδα κατά το έτος 2011 

 

5. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ 



ΒΙΑΣ 
 

Α) Ενδεικτική περιπτωσιολογία κρουσμάτων που σχετίζονται 
με ρατσιστική βία 

 

 
1.Επίθεση εναντίον Πακιστανών μεταναστών στη Νίκαια από μέλη της 
Χρυσής Αυγής 
 

    2. Βασανισμός Αλβανού κρατούμενου των φυλακών Κορυδαλλού 
 
3. Ανησυχία προκαλούν τα επεισόδια ρατσιστικής βίας εναντίον 
αλλοδαπών μέσα σε συρμούς του ΗΣΑΠ.   
 
4. Επιθέσεις της Χρυσής Αυγής σε μετανάστες στην Καλαμάτα 
 
5. Ένταση και ρατσιστικές συμπεριφορές μερίδας κατοίκων της Λαμίας 
κατά των Ρομά 
 
6. Επίθεση αγνώστων σε αλλοδαπό στον σταθμό μετρό «Αττική» τον 
Ιούνιο του 2012 
 
7. Μήνυση μετανάστη από το Μπαγκλαντές για λεκτική ρατσιστική 
επίθεση 
 
8. Εμπρηστική επίθεση σε σπίτι μεταναστών στην Καβάλα 
 
9. Επίθεση κατά αλλοδαπών στην Ομόνοια μετά την πρόκριση στους «8» 
 
10. Αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης εργοστασίου όπου διέμεναν 
μετανάστες στην Πάτρα 
 
11. Ξυλοδαρμός Τυνήσιου μετανάστη στην Πάτρα 
 
12. Σύρραξη Ελλήνων - Πακιστανών στο Bασιλικό 
 
13. Επίθεση κατά μετανάστη στο Βύρωνα (Μάρτιος 2012) 
 
14. Επίθεση κατά μεταναστών στην Καλλιθέα το Μάϊο 2012 
 
15. Αιματηρή επίθεση σε σπίτι μεταναστών στη Ρόδο 
 
16. Ακροδεξιοί προσπάθησαν να κάψουν ζωντανούς δύο μετανάστες 
 
17. Ρατσιστική επίθεση κατά Έλληνα επειδή μπήκε σε κουρείο 
Πακιστανού 
 
18. Ανθρωποκυνηγητό εναντίον μεταναστών με συνέργεια «πολιτών 
στην οδό Πατησίων 



 
19. Απαλλακτική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών για 
την υπόθεση βασανιστηρίων Αφγανών προσφύγων από αστυνομικούς 
του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα 
 
20. Αστυνομικοί βασάνισαν και έριξαν από το μπαλκόνι Αφγανό 
πρόσφυγα 
 
21. Άφησαν κρατούμενο με AIDS χωρίς θεραπεία για …πέντε μήνες! 
 
22. Βίαιη επίθεση της νεοναζιστικής οργάνωσης “χρυσή αυγή” στην 
Κοινότητα της Τανζανίας 
 
23. Ξυλοκόπησαν έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών Ισραηλινό 
δημοσιογράφο που έκανε ρεπορτάζ για τη Χρυσή Αυγή 
 
24. Δικογραφία σε βάρος 39χρονου για την επίθεση σε μετανάστες στα 
Χανιά  
 
25. Δολοφονική επίθεση αστυνομικών κατά μεταναστών στην Κυψέλη 
 
26. Καταγγελία ρατσιστικής επίθεσης στην Κόρινθο το Φεβρουάριο 2012 
 
27. Επίθεση κατά μετανάστη στην περιοχή του εγκαταλελειμμένου 
εργοστασίου της Πειραϊκής Πατραϊκής στην Πάτρα 
 
28. Επίθεση σε βάρος αλλοδαπών στη Ναύπακτο 
 
29. Εν ψυχρώ δολοφονία Ιρακινού στο κέντρο της Αθήνας 
 
30. Επεισόδια κατά μεταναστών μετά την συγκέντρωση της Χρυσής 
Αυγής για τα Ίμια τον Ιανουάριο 2912 
 
31. Επεισόδια σε πανηγύρι στη Ραφήνα από τη Χρυσή Αυγή κατά 
αλλοδαπών μικροπωλητών 
 
32. Επιθέσεις και εισβολές σε σπίτια μεταναστών στο Μενίδι από 
Χρυσαυγίτες τον Ιούλιο του 2012 
 
33. Ξυλοδαρμός 14χρονου Αφγανού μαζί με τον πατέρα του 
 
34. Επίθεση ακροδεξιών σε μετανάστες στη Νέα Σμύρνη 
 
35. Επίθεση με μαχαίρι κατά τριών μεταναστών στη Μεταμόρφωση 
Αττικής 
 
36. Ρατσιστική επίθεση κατά δασκάλου Ειδικής Αγωγής 
 
37. Πυροβολισμός μετανάστη εργαζόμενου από εργοδότη στο Ρέθυμνο 
 



38. Ρίψη εμπρηστικού μηχανισμού κατά σπιτιών μεταναστών στους 
Αγίους Αναργύρους Αττικής 
 
39. Πρόστιμο στην Ελλάδα για βιασμό μετανάστη από άνδρα του 
Λιμενικού Σώματος 
 
40. Άγρια εκμετάλλευση 19χρονης Ρουμάνας από κύκλωμα 
σωματεμπορίας 
 
41. Έφοδος Χρυσαυγιτών σε σπίτι μεταναστών στην Καλαμάτα 
 
42. Μέλος της Χρυσής Αυγής κατηγορείται για βιασμό 15χρονης 
Αλβανίδας 
 
43. Καταγγελία για κύκλωμα αστυνομικών που εισβάλλουν σε σπίτια 
αλλοδαπών στην Αθήνα 
 
44. Δολοφονική επίθεση κατά μεταναστών στην Κόρινθο 
 
45. Επίθεση Χρυσαυγιτών σε μετανάστες και στη δικηγόρο Ιωάννα 
Κούρτοβικ 
 
46. Μαρτυρία ρατσιστικής επίθεσης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής 
 
47.Μαχαίρωμα μετανάστη έξω από την ΑΣΟΕΕ 
 
48. Επιδρομές ρατσιστών σε χώρους εργασίας και νοσοκομεία 
 
49. Ξυλοδαρμοί και βασανισμοί από αστυνομικούς του ΑΤ Περιστερίου 
και συγκάλυψη δράσης Τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής 
 
50. Πογκρόμ κατά μεταναστών στην Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης 
 
51. Καταγγελίες του ΚΕΘΕΑ για ρατσιστικές επιθέσεις στον Άγιο 
Παντελεήμονα το Φεβρουάριο 2012 
 
52. Επίθεση κατά μεταναστών στο Κερατσίνι τον Ιούνιο 2012 
 
53. Ρατσιστική επίθεση κατά Πακιστανού διανομέα στο 4ο Λύκειο 
Καλλιθέας 
 
54. Εξιχνίαση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος Ινδών μεταναστών 
στο Ρέθυμνο 
 
55. Σκηνές ντροπής και ρατσιστικού μίσους ενάντια στους Ρομά στην 
Ανθήλη 
 
56. Έφοδος στο σπίτι του μεγαλύτερου στην Ελλάδα ιμάμη της 
Πακιστανικής  Κοινότητας 
 



57. Σύλληψη οπαδού της Χρυσής Αυγής για εμπρησμό φορτηγού Ρομά 
στο Μεσολόγγι 
 
58.Επίθεση κατά άστεγων μεταναστών στην παραλία της Νέας Χώρας 
 
59. Ρατσιστική επίθεση στην Ελευσίνα με βαριά τραυματισμένο 
μετανάστη 
 
60. Επίθεση κατά δύο μεταναστών στο Λαύριο από μέλη της Χρυσής 
Αυγής 
 
61. Πυροβολισμοί κατά μεταναστών στον Άγιο Βασίλειο Κορίνθου 
 
62. Πρόκληση μερικής τύφλωσης σε Έλληνα πολίτη αιγυπτιακής 
καταγωγής ύστερα από ρατσιστική επίθεση 
 
63. Σύλληψη δραστών που άσκησαν ρατσιστική βία στην Κατερίνη 
 
64. Ρατσιστική επίθεση στην εγγονή του στρατηγού Τσιγάντε από ομάδα 
ακροδεξιών 
 
65. Δεκάδες προσαγωγές σε καταυλισμό Ρομά στη Ρόδο 
 
66. Ρατσιστική έφοδος Αστυνομίας σε συνοικισμό Πακιστανών στο Ρέντη 
της Αθήνας 
 
67. Απεργία πείνας 13 κρατούμενων μεταναστών ως διαμαρτυρία για τον 
ξυλοδαρμό τριών κρατουμένων 
 
68. Έφοδος Χρυσαυγιτών σε σπίτι εργαζομένων μεταναστών στο 
Ηράκλειο Κρήτης 
 
69. Βεβήλωση του Μνημείου του Ολοκαυτώματος στη Ρόδο 
 
70. Ξυλοδαρμός 19χρονου Σουδανού πρόσφυγα στο αεροδρόμιο της 
Αθήνας από αστυνομικούς 
 
71. Βίαιο συμβάν εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας σε βάρος 
Νοτιοκορεάτη τουρίστα 
 
72. Νύχτα τρόμου και ρατσιστικής βίας από μέλη της Χρυσής Αυγής στην 
Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2012 
 
73. Μαχαίρωμα μετανάστη και νύχτα πογκρόμ με γκρέμισμα μαγαζιών 
αλλοδαπών στον Άγιο Παντελεήμονα (2 Νοεμβρίου 2012) 
 
74. Ξυλοδαρμός και αλυσοδέσιμο μετανάστη στη Σαλαμίνα 
 

75. Άγριος ξυλοδαρμός τριών Αφγανών στην Πάτρα το Νοέμβριο 2012 
 



76. Ληστεία με ρόπαλα κατά νεαρών αλλοδαπών στα Χανιά 

 
77. Ξυλοδαρμός εργαζόμενου μετανάστη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης 
στο Ηράκλειο Κρήτης 

 
78. Ρατσιστική επίθεση σε έγκυο μετανάστρια στη Μυτιλήνη 
 
79. Ρατσιστική δολοφονική επίθεση και ληστεία από Χρυσαυγίτες στην 
Καλλιθέα 

 
Β) Επιστημονικές και κοινωνικές  έρευνες - Θεσμικές και 
κοινωνικές προσπάθειες καταγραφής του φαινομένου της 
ρατσιστικής βίας 
 

1.Έκθεση της Human Right Watch για αδιαφορία της ελληνικής 
αστυνομίας σε επιθέσεις κατά μεταναστών 
 

2. Συνέχιση προσπάθειας καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών από το 
Δίκτυο  για την Καταγραφή Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (Ιανουάριος 
2012) 
 

3. Παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων πιλοτικής φάσης 1.10.2011-
31.12.2011 του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 
(Μάρτιος 2012) 
 
4. Παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων πιλοτικής φάσης 1.1.2012- 
30.9.2012 του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 
 
5. Στατιστικά στοιχεία της διεθνούς οργάνωσης «Α21 Campaign» για τα 
θύματα εμπορίας προσώπων στην Ελλάδα 
 

6. Έκφραση ανησυχίας του Συνήγορου του Πολίτη για την έξαρση της 
ρατσιστικής βίας 
 
7. Συστάσεις της ECRI προς την Ελλάδα για θέματα ρατσιστικής βίας και 
για μεταναστευτική πολιτική 
 

8. Έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς τη Βουλή των 
Ελλήνων σχετικά με στοιχεία για διώξεις σε υποθέσεις ρατσιστικής βίας 
 

Γ) Παρεμβάσεις θεσμικών οργάνων σχετικά με θέματα 
ρατσιστικής βίας 

 
1. Έκκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιφυλακή των 
εισαγγελικών αρχών σχετικά με την τέλεση ρατσιστικών εγκλημάτων. 
 

2. Υπό διερεύνηση καταγγελίες περί ρατσιστικής συμπεριφοράς 
αστυνομικών σε μετανάστες 

 



3. Έρευνα  της ΕΛ.ΑΣ για βιαιοπραγίες σε βάρος αλλοδαπών 
κρατουμένων από αστυνομικούς του Πειραιά. 
 
6. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
Α) Κρούσματα παραβιάσεων του δικαιώματος σε υγεία και 
Πρόνοια 
 

1. Συνωστισμός στον Κορυδαλλό -100 οροθετικοί σε χώρους νοσηλείας 
μόνο για 14 

2. Θέσπιση πιστοποιητικού υγείας ως απαραίτητου όρου για χορήγηση 
άδειας εργασίας όλων των μεταναστών στην Ελλάδα, καθώς και ειδικών 
χώρων στα νοσοκομεία για τους μετανάστες που πάσχουν από λοιμώδη 
νοσήματα, με παράλληλη απαγόρευση εργασίας των τελευταίων    
 

3. Δημιουργία και επιδείνωση προβλημάτων υγείας στους μετανάστες και 
τους αιτούντες άσυλο εξαιτίας των άθλιων συνθηκών διαμονής 
 
4. Οροθετικός κινδύνευσε να βρεθεί εκτός νοσοκομείου 
 

5. Νέα απαγόρευση ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 
μεταναστών χωρίς χαρτιά.  
 
6. Κατάφωρη παραβίαση του ιατρικού απορρήτου αλλοδαπής οροθετικής 
ιερόδουλης από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και φωτογραφιών της 
από την Ελληνική Αστυνομία 
 
7. Ανεπιτυχής απόπειρα της Χρυσής Αυγής να εγκαινιαστεί αιμοδοσία 
μόνο για Έλληνες στο νοσοκομείο «Σωτηρία» 
 
8. Διοικητής νοσοκομείου κατέδωσε στην Ασφάλεια αλλοδαπή ασθενή 

 
9. Ρατσιστικά φυλλάδια της Χρυσής Αυγής σε νοσοκομείο της Λέσβου 

 
10. Θέσπιση νοσηλίων διπλάσιας αξίας από κρατικά νοσοκομεία για 
μετανάστες /τριες χωρίς χαρτιά 

 

Β) Καλές πρακτικές 
 

1. Εμβολιασμός 90 παιδιών Ρομά από το Κέντρο Στήριξης Ρομά στην 
Αλεξάνδρεια 
 

Γ) Επιστημονικές έρευνες και μελέτες 
 



1. Επιστημονικές εκθέσεις και μελέτες της ΚΕΕΛΠΝΟ και των Γιατρών του 
Κόσμου που διαψεύδουν τον ισχυρισμό του Υπουργείου Υγείας περί 
ύπαρξης «υγειονομικής βόμβας» μεταναστών 

 

 

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 
 

 

1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
A) Παραβιάσεις δικαιωμάτων σε επίπεδο απασχόλησης 
(εργασιακές συνθήκες και αμοιβές εργασίας) 
 
1. Ανασφάλιστοι μετανάστες σε βιοτεχνίες «φασόν» 

 

Το Μάρτιο του 2012 γνωστοποιήθηκε δημοσίως ότι δεκάδες 
ανασφάλιστους μη νόμιμους μετανάστες εντόπισε σε βιοτεχνίες 
φασόν η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ) κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί. 
Κατά πληροφορίες, οι εν λόγω βιοτεχνίες διακινούν μεγάλες 
ποσότητες έτοιμων ενδυμάτων χωρίς παραστατικά και όπως 
διαπιστώθηκε απασχολούν δεκάδες αλλοδαπούς - που 
βρίσκονται παράνομα στη χώρα- σε χώρους με κλειδωμένες 
σιδερένιες πόρτες και κάμερες παρακολούθησης1. Ειδικότερα, σε 
έφοδο της Υπηρεσίας, με τη συνδρομή της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αττικής, παρουσία εισαγγελέα και με τη συμμετοχή 
ΣΕΠΕ και ΣΔΟΕ, διαπιστώθηκε ότι τρεις επιχειρήσεις στα Κάτω 
Πατήσια απασχολούσαν 62 ανασφάλιστους μετανάστες. Όλοι 
τους συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα 
Πατησίων.Στη Νέα Ιωνία, επίσης, επιχείρηση-βιοτεχνία φασόν 
απασχολούσε είκοσι ανασφάλιστους μετανάστες, οι οποίοι 
συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν και αυτοί στο αστυνομικό τμήμα 
Πατησίων.  
Σε όλες τις επιχειρήσεις επιβλήθηκαν αρχικά πρόστιμα άνω των 
10.000 ευρώ. Όπως ανακοινώθηκε, θα επακολουθήσει 
ουσιαστικός έλεγχος, σε συνεργασία των τριών Υπηρεσιών 
(ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΣΔΟΕ και ΣΕΠΕ) και θα εφαρμοστούν οι 
νόμιμες διαδικασίες σε βάρος των υπευθύνων των 
παρανομούντων επιχειρήσεων. 

                                                 
1
 tvxsteam tvxs.gr/node/88879  

 



 

 
2. Ρατσιστική απογραφή αλλοδαπών καταστηματαρχών ύστερα από 
αίτημα της Χρυσής Αυγής  
 
Έγγραφο προς όλες τις Περιφέρειες έστειλε στις 2/12/2012 το υπουργείο Ανάπτυξης, 
ζητώντας ενημέρωση για τον αριθμό των μεταναστών που διατηρούν καταστήματα και 
δραστηριοποιούνται εμπορικά, ύστερα από σχετική ερώτηση της Χρυσής Αυγής2. Σε 
μία ακόμα περίπτωση η κυβέρνηση δείχνει να ικανοποιεί τα αιτήματα της Χρυσής 
Αυγής, που ζητά τα στοιχεία των εργαζόμενων μεταναστών, σε μια προσπάθεια να 
συμπληρώσει τη ρατσιστική απογραφή της. 
 
 Ενδεικτικά στην Κρήτη η σχετική εντολή φαίνεται πως έχει φτάσει σε όλους τους 
δήμους. Το tvxs.gr επικοινώνησε με τον Γιώργο Δεικτάκη Γενικό Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη του εγγράφου 
και τόνισε πως έχει αρνηθεί να απαντήσει. Σύμφωνα με το δημοσιογράφο Γιώργο 
Λαμπράκη της τοπικής ιστοσελίδας prismanews.gr, με τον οποίο συνομίλησε το 
tvxs.gr, το εν λόγω έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή του, έχει αποσταλεί από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σε όλους του δήμους του νησιού. Όπως 
σημείωσε ο δημοσιογράφος το έγγραφο το βρήκε από το δήμο Ηρακλείου, ωστόσο 
ενδέχεται να μην έχει περιέλθει σε γνώση της δημοτικής αρχής καθώς λόγω των 
κινητοποιήσεων των εργαζομένων στους δήμους για τη διαθεσιμότητα δεν έχει ακόμα 
πρωτοκολληθεί. Στο έγγραφο, το οποίο έχει ημερομηνία 2 Νοεμβρίου του 2014 και 
αριθμό πρωτοκόλλου Β13-169/2-11-2012, εκτός από την εντολή του υπουργείου για τη 
συλλογή των στοιχείων, επισυνάπτεται και η σχετική ερώτηση του βουλευτή της 
Χρυσής Αυγής Γιώργου Γερμενή. Στο prismanews.gr σημειώνεται πως η εντολή έχει 
σταλεί σε όλες τις περιφέρειες, ενώ στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά:  
«Έπειτα από το ανωτέρο σχετικό έγγραφο με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθμ. 
3403/24-10-2012 ερώτηση του βουλευτή κ. Γερμενή Γεωργίου, σας στέλνουμε 
φωτοαντίγραφο της εν λόγω ερώτησης και παρακαλούμε να μας απαντήσετε 
αυθημερόν με fax στα εξής σημεία: α) πόσες άδειες υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου 
εμπορίου έχουν χορηγηθεί στην περιοχή ευθύνης σας, β) πόσες εξ αυτών κατέχουν 
αλλοδαποί και γ) πόσες ανά χώρα προέλευσης». Στη σχετική ερώτηση η Χρυσή Αυγή 
ζητούσε να ενημερωθεί για τον αριθμό των μεταναστών που εργάζονται στην Ελλάδα 
και τη χώρα προέλευσής τους, καθώς και το πλήθος αδειών υπαίθριου πλανόδιου και 
στάσιμου εμπορίου που έχουν δοθεί σε μετανάστες.  
 
Το ερώτημα πλέον είναι πόσες από τις τοπικές αρχές σε όλη την Ελλάδα θα 
απαντήσουν θετικά, δίνοντας τα στοιχεία που ζητά η Χρυσή Αυγή,  τα οποία θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο «εργαλείο» για νέα πογκρόμ. 

 

 

Β) Επιστημονικές έρευνες 
 

1. Η συμβολή των αλλοδαπών στο δημογραφικό δυναμισμό της 
Ελλάδας και κατ επέκταση και στην απασχόληση 

 
Σύμφωνα με μελέτη των επιστημόνων Βύρωνα Κοτζαμάνη και Μαρί Νοέλ Ντυκέν3, 
που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22/7/2012, η Ελλάδα έχει δεχθεί την τελευταία 

                                                 
2
 TVXS, 6/12/2012 

3
 «Η συμβολή των αλλοδαπών στο δημογραφικό δυναμισμό της Ελλάδας», Περιοδικό 

Δημογραφικά Νέα, Μάϊος – Ιούνιος 2012, Τεύχος 19ο 



εικοσαετία πλήθος αλλοδαπών προερχομένων τόσο από ευρωπαϊκές χώρες όσο και 
από χώρες της Ασίας και της Αφρικής και οι μη έχοντες ελληνική υπηκοότητα και 
διαμένοντες στην χώρα μας εκτιμάται ότι υπερβαίνουν πλέον το 1 εκατομμύριο (10% 
του συνολικού πληθυσμού). H συμβολή των αλλοδαπών στη μεταβολή του 
πληθυσμού της χώρας μας ήταν καθοριστική την εικοσαετία 1991-2010 καθώς η 
συνολική αύξηση του μόνιμου πληθυσμού ανήλθε σε 1.112.000 άτομα (εκτίμηση 
ΕΛΣΤΑΤ) και το ισοζύγιο γεννήσεις-θάνατοι ήταν πλεονασματικό κατά μόνον 405.000 
άτομα. Ενώ όμως η αύξηση του πληθυσμού μας την τελευταία εικοσαετία αποδίδεται 
κυρίως, έμμεσα ή άμεσα, στους αλλοδαπούς και πληθώρα άρθρων και μελετών στην 
ελληνική βιβλιογραφία πραγματεύονται από πολλαπλές οπτικές γωνίες τα της 
μετάβασης της χώρας μας από παραδοσιακή χώρα εξαγωγής μεταναστών σε χώρα 
υποδοχής, ελάχιστα είναι εκείνα που εξετάζουν, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, την συμβολή των αλλοδαπών στην μεταβολή του συνολικού 
πληθυσμού και των ηλικιακών δομών του, ως και τις επιπτώσεις στην γεννητικότητα 
και την θνησιμότητα. 
 
Η είσοδος στην Ελλάδα ενός σημαντικού αριθμού αλλοδαπών μετά το 1990, εκ των 
οποίων η τεράστια πλειοψηφία (65%) είχαν ηλικία 20-45 ετών (και ένα μεγάλο τμήμα 
τους αποτελείτο από γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας) δεν ήταν δυνατόν να μην έχει 
επηρεάσει και την γεννητικότητα και θνησιμότητα του πληθυσμού της. Ειδικότερα, με 
βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για την εξαετία 2004-2009 διαπιστώνουμε ότι, σε εθνικό 
επίπεδο, οι προερχόμενες από αλλοδαπές μητέρες γεννήσεις αποτελούν το 17,6 % 
του συνόλου ενώ αντιθέτως οι θάνατοι των αλλοδαπών μόλις το 1,7%. Η 
προαναφερθείσα σημαντική αυτή διαφορά ανάμεσα σε γεννήσεις και θανάτους 
αλλοδαπών δίδει έτσι ένα σημαντικό θετικό ισοζύγιο σε απόλυτες τιμές (108.000), εν 
αντιθέσει με το ισοζύγιο των Ελλήνων που είναι αρνητικό (-76.000). Οι διαφορές 
ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς οφείλονται κυρίως στις εξαιρετικά διαφοροποιημένες 
δημογραφικές τους πυραμίδες, καθώς η πυραμίδα των Ελλήνων είναι σχετικά 
γερασμένη, ενώ αντιθέτως αυτή των αλλοδαπών εξαιρετικά νεανική. Άρα, σε εθνικό 
επίπεδο η συμβολή των αλλοδαπών στην θνησιμότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη 
εξ αίτιας του νέου της ηλικίας τους. Σε επίπεδο δήμου , οι αποκλίσεις από τον μέσο 
εθνικό όρο δεν είναι σημαντικές4 και οι όποιες διαφορές οφείλονται κυρίως στο 
διαφοροποιημένο ειδικό βάρος των αλλοδαπών στον συνολικό πληθυσμό του κάθε 
δήμου. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι δήμοι όπου οι θάνατοι των αλλοδαπών 
υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των θανάτων συγκεντρώνονται στις μητροπολιτικές 
περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στη Χαλκιδική, στη ΒΔ ηπειρωτική Ελλάδα και τα 
Ιόνια, στο νότιο και βορειο-ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου, στα Δωδεκάνησα και 
την Κρήτη, περιοχές με σαφώς υψηλότερα του μέσου όρου της χώρας ποσοστά 
αλλοδαπών στο συνολικό πληθυσμό. 
 

2. Έρευνα του δικτύου RED για την ανεργία των μεταναστών συγκριτικά 

με εκείνη των Ελλήνων 

 
Σύμφωνα με έκθεση του δικτύου RED για την Ευρώπη το 2011, που δόθηκε 

στη δημοσιότητα στις 4/4/2012, ένα ενδιαφέρον στοιχείο για την Ελλάδα είναι 

ότι από το 2009 η ανεργία ανάμεσα στους μετανάστες ξεπερνά το ποσοστό 

ανεργίας του γενικού πληθυσμού. (Το 2010, για παράδειγμα, ήταν 14% και 

10% αντίστοιχα)4. 

 

 

                                                 
4 ΒΗΜΑ, 5/4/2012 



Γ) Καλές Πρακτικές 

 
1. Υποβοήθηση εθελοντικού επαναπατρισμού και επανένταξης 
μεταναστών 

 
Περισσότεροι από 8.800 ήταν οι μετανάστες που είχαν έως το τέλος Ιουνίου 2012 
εγγραφεί στο πρόγραμμα Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης5. Από αυτούς, 
οι 7.052 είναι μη νόμιμοι μετανάστες, οι 1.661 είναι αιτούντες άσυλο και οι 106 είναι 
μετανάστες που έχουν ζητήσει άσυλο και έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις τους. Ήδη 
3.848 μετανάστες έχουν επιστρέψει εθελοντικά στις πατρίδες τους. Από τον 
συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων, 7.677 είναι άνδρες ενήλικες, 462 ενήλικες 
γυναίκες και 680 παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου.Στην Ελλάδα, τα προγράμματα αυτά 
ξεκίνησαν, το 2010, με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής και 
με συμμετοχή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε ποσοστό 25%.Τα 
παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία του Γραφείου Ελλάδος, του Διεθνούς 
Οργανισμού Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ), το οποίο πραγματοποίησε εκδήλωση για τη 
βράβευση των νικητών του διαγωνισμού δημιουργίας comic strip, με θέμα 
«Εθελοντικός επαναπατρισμός και επανένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα 
καταγωγής τους». Ο επικεφαλής του Γραφείου Ελλάδος του Διεθνούς Οργανισμού 
Μεταναστεύσεως, Δανιήλ Εσδράς, συνεχάρη τους νικητές, επισημαίνοντας 
παράλληλα την αξία της συμμετοχής τους σε έναν διαγωνισμό με θέμα τη 
μετανάστευση. Ο ίδιος χαρακτήρισε σημαντικά τα προγράμματα Εθελουσίας 
Επιστροφής και αναφέρθηκε στα γραφειοκρατικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά 
την εφαρμογή τους, ευελπιστώντας ότι θα ελαχιστοποιηθούν στο μέλλον. Στην 
εκδήλωση, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκπροσώπησε ο επικεφαλής του 
Τμήματος Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής Αστυνόμος Α'  Γιάννης Μπολέτης, ο 
οποίος τόνισε ότι «ο εθελοντικός επαναπατρισμός πρέπει να είναι ο στόχος και η 
πηγή ελπίδας για επιστροφή κάθε μετανάστη στην πατρίδα του». 
 

2. «Μπλε κάρτα» σε πολίτες τρίτων χωρών»  
 
Τη χορήγηση «μπλε κάρτας» της ΕΕ για την είσοδο και τη διαμονή στη χώρα 
πολιτών τρίτων χωρών, υψηλής εξειδίκευσης, όπως προβλέπει σχετική οδηγία 
της ΕΕ, περιλαμβάνει διάταξη του Νόμου 4052/2012.6 Παράλληλα 
ενσωματώνονται διατάξεις για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που 
αφορά τη διαμονή στη χώρα παιδιών μεταναστών δεύτερης γενιάς, που 
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα.Η «μπλε κάρτα» θα χορηγείται σε 
πολίτες τρίτων χωρών με υψηλά επαγγελματικά προσόντα που έχουν συνάψει 
σύμβαση εργασίας με επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, διάρκειας 
τουλάχιστον ενός έτους. Ο αριθμός των πολιτών τρίτων χωρών που μπορούν 
να λάβουν «μπλε κάρτα» καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών. 
 
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση της «μπλε κάρτας», που είναι διετούς διάρκειας, 
κατατίθενται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπουργείου 
Εσωτερικών. Επίσης, καθορίζεται ότι για ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που 
είναι μετανάστες 2ης γενιάς, δηλαδή γεννήθηκαν στην Ελλάδα, έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις του ελληνικού σχολείου και διαμένουν νόμιμα 
στη χώρα, χορηγείται άδεια διαμονής 5ετούς διάρκειας. 
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2. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 

 
Α) Εξελίξεις σε επίπεδο Διεθνών Οργανισμών σχετικά με θέματα 
που αφορούν την Ελλάδα 

 

1.Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
Ανθρώπου για υπόθεση Αλβανού μετανάστη που απελάθηκε από τη χώρα, 
επειδή δεν ανανέωσε εγκαίρως την άδεια παραμονής του. 

 

Για παραβίαση των διατάξεων που απαγορεύουν την απάνθρωπη και εξευτελιστική 
μεταχείριση, για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια και για 
παραβίαση του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής, καταδίκασε την Ελλάδα το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 16/7/2012μ εκδικάζοντας την 
προσφυγή Αλβανού μετανάστη που απελάθηκε από τη χώρα, επειδή δεν ανανέωσε 
εγκαίρως την άδεια παραμονής του7. 
 
Ο Αρμπέν Λίσα, κατοικούσε νόμιμα στην Σκάλα Λακωνίας, με βάση άδειες παραμονής 
που ανανέωνε διαδοχικά, από το 2003 έως και τις 27 Φεβρουαρίου του 2010. Για την 
επόμενη άδεια παραμονής του, υπέβαλε αίτηση στις 20 Απριλίου του 2010, διότι 
νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο. 
Στο μεσοδιάστημα, συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές, κρατήθηκε στο αστυνομικό 
τμήμα της περιοχής, επειδή είχε ληγμένη η άδεια παραμονής του είχε λήξει και, στη 
συνέχεια, απελάθηκε στην Αλβανία. 
 
Για τις συνθήκες σύλληψης, κράτησης και απέλασης του Αρμπέν Λίσα, το Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα, για σωρεία παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποχρέωσε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 
12.000 ευρώ για ηθική βλάβη στον προσφεύγοντα και να πληρώσει 1.500 ευρώ για τα 
δικαστικά έξοδα 
 

 
Β) Εξελίξεις σε επίπεδο ελληνικής νομοθεσίας 
 
1. Νόμος 4052/2012 για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την 
οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18.6.2009 σχετικά με την «Επιβολή ελαχίστων προτύπων όσον αφορά τις 
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών» προκειμένου να καταπολεμηθεί η 
παράνομη μετανάστευση 
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Η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης Οδηγίας8 αποτελεί μια σημαντική νομοθετική 
εξέλιξη, καθώς προβλέπει κυρώσεις για εργοδότες που απασχολούν αλλοδαπούς 
χωρίς χαρτιά, ενώ παράλληλα ορίζει ότι αφενός είναι νόμιμη η αξίωση των αλλοδαπών 
για καταβολή των δεδουλευμένων τους ακόμη κι αν έχουν εργαστεί χωρίς χαρτιά και 
αφετέρου ότι σε περιπτώσεις ιδιαίτερα καταχρηστικής εκμετάλλευσης τους από 
εργοδότες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους. 
 
Η νομοθετική ρύθμιση έχει ως εξής : 
 
ΜΕΡΟΣ Α’ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/52/ΕΚ  
ΤΜΗΜΑ Α’ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 77  
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 
(Άρθρο 1 της Οδηγίας) 
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2009 
«σχετικά με την επιβολή ελαχίστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα 
κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων 
χωρών», η οποία απαγορεύει την απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών 
τρίτων χωρών με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. 
 
Άρθρο 78 
Ορισμοί  
(Άρθρο 2 της οδηγίας) 
Για τον σκοπό του παρόντος νόμου νοούνται ως: 
α) «πολίτης τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης και στερείται του 
κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 5 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν.  
β) «παράνομα διαμένων πολίτης τρίτης χώρας», ο πολίτης τρίτης χώρας που 
βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια ο οποίος δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις 
προϋποθέσεις διαμονής σε αυτήν.  
γ) «απασχόληση», η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν οποιαδήποτε μορφή 
εργασίας ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή σύμφωνα με καθιερωμένες 
πρακτικές για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία εργοδότη. 
δ) «παράνομη απασχόληση», η απασχόληση παράνομα διαμένοντος πολίτη τρίτης 
χώρας. 
ε) «εργοδότης», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης, για λογαριασμό 
ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία του οποίου λαμβάνει χώρα η απασχόληση. 
στ) «υπεργολάβος», οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων 
στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση ενός μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων 
προηγούμενης σύμβασης. 
ζ) «νομικό πρόσωπο», κάθε νομική οντότητα που αναγνωρίζεται ως νομικό πρόσωπο 
βάσει του εφαρμοστέου ελληνικού δικαίου, πλην κρατών ή δημοσίων φορέων κατά την 
άσκηση της κρατικής εξουσίας καθώς και διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου. 
η) «επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις 
εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολουμένους, με σκοπό να τους τοποθετεί 
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σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη 
διεύθυνσή τους. 
θ) «ιδιαίτερα καταχρηστικοί όροι εργασίας», όροι εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
όσων οφείλονται σε διακρίσεις λόγω φύλου ή άλλες διακρίσεις, οι οποίοι είναι 
κατάφωρα δυσανάλογοι προς τους όρους εργασίας των νόμιμα απασχολούμενων 
εργαζομένων, έχοντας επίπτωση, για παράδειγμα, στην υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  
ι) «αποδοχές πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει παράνομα», το ημερομίσθιο ή ο 
μισθός ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα, σε μετρητά ή σε είδος, που λαμβάνει ο 
εργαζόμενος άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με την απασχόλησή του, από τον εργοδότη 
του, που ισοδυναμεί με τις απολαβές εργαζομένων παρόμοιου επιπέδου οι οποίοι 
εργάζονται με σχέση νόμιμης απασχόλησης. 
 
 
 
Άρθρο 79  
Απαγόρευση της απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών 
(Άρθρο 3, παρ. 1 και 2 της Οδηγίας) 
1. Απαγορεύεται η απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών. 
2. Η παράβαση αυτής της απαγόρευσης υπόκειται στις κυρώσεις και τα μέτρα που 
ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
 
ΤΜΗΜΑ Β’ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 80  
Υποχρεώσεις των εργοδοτών 
( Άρθρο 4, παρ. 1 και 3 της Οδηγίας) 
1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι εργοδότες υποχρεούνται: 
α) να αξιώνουν από τους πολίτες τρίτων χωρών την κατοχή και υποβολή σ’ αυτούς 
έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλου έγκυρου τίτλου διαμονής για την ανάληψη της 
απασχόλησης. 
β) να διατηρούν αντίγραφο της άδειας διαμονής ή άλλου τίτλου διαμονής στη διάθεση 
των αρμοδίων αρχών τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης, με 
σκοπό πιθανή επιθεώρηση. 
γ) να ενημερώνουν αμελλητί τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές για την πρόσληψη 
και την έναρξη της απασχόλησης πολίτη τρίτης χώρας. 
2. Οι εργοδότες που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για την παραβίαση της απαγόρευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 79, εκτός εάν γνώριζαν ότι το έγγραφο που παρουσιάστηκε σαν 
έγκυρη άδεια ή τίτλος διαμονής ήταν πλαστογραφημένο ή παραποιημένο. 
 
Άρθρο 81  
Καταβολή καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες 
(άρθρο 6,παρ. 1, παρ. 2 εδάφιο δεύτερο και παρ. 3 της οδηγίας) 
1. Ο εργοδότης που απασχολεί παράνομα διαμένοντα πολίτη τρίτης χώρας οφείλει : 
 α) να καταβάλει σε αυτόν όλες τις οφειλόμενες αμοιβές. Το συμφωνημένο επίπεδο 
αποδοχών θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος μισθός ή το ημερομίσθιο που 
προβλέπεται από τη νομοθεσία, τις κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές, 
σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική στους συγκεκριμένους επαγγελματικούς 
κλάδους ή στην συγκεκριμένη επιχείρηση, εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος 
αποδείξουν ότι οι οφειλόμενες αμοιβές ήταν διαφορετικές εντός των πλαισίων της 
ισχύουσας νομοθεσίας, 
 β) να καταβάλει στους αρμόδιους φορείς ποσό ίσο προς κάθε εισφορά και φόρο που 
θα κατέβαλε ο εργοδότης εάν ο πολίτης τρίτης χώρας είχε απασχοληθεί νόμιμα, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών προστίμων με τις προσαυξήσεις τους,  



 γ) να καταβάλει κάθε δαπάνη που απαιτήθηκε για την αποστολή των 
καθυστερούμενων οφειλών στη χώρα στην οποία ο πολίτης τρίτης χώρας έχει 
επιστρέψει ή έχει υποχρεωθεί να επιστρέψει.  
2. Για την εφαρμογή των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 1, θεωρείται κατά 
τεκμήριο ότι η σχέση απασχόλησης διήρκεσε τουλάχιστον τρεις μήνες, εκτός 
εάν, μεταξύ άλλων, ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν το αντίθετο. 
3. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης για την επιστροφή των παράνομα 
απασχοληθέντων πολιτών τρίτων χωρών, τα αρμόδια για την εκτέλεση όργανα τους 
ενημερώνουν αντικειμενικά και συστηματικά σχετικά με τα δικαιώματα τους σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο και το άρθρο 83. 
 
Άρθρο 82 
Συμβάσεις υπεργολαβίας 
( Άρθρο 8,παρ. 1,2 και 3 της οδηγίας) 
 
1. Ο εργολάβος, ο οποίος αναθέτει την εκτέλεση έργου σε υπεργολάβο που απασχολεί 
παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, και με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα αναγωγής ή προσφυγής ή των 
διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, ευθύνεται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον εργοδότη (υπεργολάβο) στην καταβολή:  
α. κάθε κύρωσης που προβλέπεται από το άρθρο 85. 
β. κάθε καθυστερούμενης οφειλής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 81. 
2.Ο εργολάβος αλλά και όλοι οι ενδιάμεσοι υπεργολάβοι, που γνώριζαν ότι ο 
εργοδότης υπεργολάβος απασχολούσε παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, 
ευθύνονται στην καταβολή των οφειλομένων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
παράγραφο 1, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον εργοδότη υπεργολάβο ή τον 
εργολάβο του οποίου είναι άμεσος υπεργολάβος ο εργοδότης. 
3. Οι εργολάβοι ή οι υπεργολάβοι που αναλαμβάνουν με την δέουσα επιμέλεια τις 
υποχρεώσεις τους, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θεωρούνται 
υπεύθυνοι για τις οφειλές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 
 
Άρθρο 83  
Διευκόλυνση καταγγελιών 
(άρθρο 13, παρ. 1, 2 και 3 της Οδηγίας) 
Οι παράνομα απασχολούμενοι μπορούν, όπως κάθε νόμιμα απασχολούμενος 
εργαζόμενος, να υποβάλλουν οι ίδιοι ή αντ’ αυτών με τη συναίνεσή τους τα κατά 
τόπους εργατικά κέντρα, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 
3386/2005 (Α’ 212), κάθε καταγγελία που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία κατά 
του εργοδότη τους. 
Η παροχή συνδρομής σε πολίτες τρίτων χωρών για την υποβολή καταγγελίας δεν 
θεωρείται σε καμία περίπτωση υποβοήθηση του παράνομα απασχολούμενου σε 
παράνομη είσοδο, διέλευση και διαμονή. 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ: ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 3, ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 2, 4 ΚΑΙ 5 
ΑΡΘΡΟΥ 6, ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 7, ΑΡΘΡΟΥ 9,ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 13, ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
 
Άρθρο 84 
(εφαρμογή παρ.3 άρθρου 3 της Οδηγίας) 
Οι παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, η επιστροφή των οποίων έχει 
ανασταλεί, μπορούν να απασχολούνται μόνο εφόσον τους επιτραπεί σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 37 
του ν. 3907/2011 (Α’ 7). 



 
Άρθρο 85 
Χρηματικές κυρώσεις 
(εφαρμογή άρθρου 5 της Οδηγίας) 
1.α) Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης του άρθρου 79, επιβάλλεται στον 
εργοδότη, με τη διαπίστωσή της ή την κοινοποίησή της, από τους αρμόδιους 
Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε, κατά δέσμια αρμοδιότητά τους, χρηματική κύρωση 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά παράνομα απασχολούμενο πολίτη τρίτης χώρας. 
Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη 
διενέργεια του αρχικού ελέγχου, διπλασιάζεται το ύψος της χρηματικής κύρωσης ανά 
εργαζόμενο. 
β)Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να 
επαναπροσδιορίζεται το ύψος της ως άνω επιβαλλόμενης χρηματικής κύρωσης. 
2.α) Ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή των πραγματικών εξόδων που 
ενδεχομένως επιβαρύνθηκε το Δημόσιο για την επιστροφή των παρανόμως 
απασχολούμενων πολιτών τρίτης χώρας στις περιπτώσεις που διατάσσεται διαδικασία 
αναγκαστικής επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης.  
β) Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του 
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργού Οικονομικών 
προσδιορίζονται τα όργανα και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης των εξόδων που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 
3. Κατά της πράξης επιβολής χρηματικής κύρωσης ασκείται προσφυγή μέσα σε εξήντα 
(60) ημέρες από την κοινοποίησή της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Μέσα 
στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και επί 
ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσμία για την άσκηση 
της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης 
επιβολής χρηματικής κύρωσης. Η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε βεβαιώνει το ποσό 
του επιβληθέντος προστίμου. Οι παραπάνω χρηματικές κυρώσεις και τα έξοδα 
επιστροφής εισπράττονται με τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων.  
 
Άρθρο 86 
 (εφαρμογή παρ. 2 και 4 άρθρου 6 της Οδηγίας) 
 
Οι παράνομα απασχολούμενοι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, όπως κάθε νόμιμα 
απασχολούμενος εργαζόμενος και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 84 
του ν. 3386/2005 (Α’ 212), να προσφεύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και στις αρμόδιες 
αρχές για την διεκδίκηση των οφειλομένων και την εν γένει διεκδίκηση των νομίμων 
δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία και να εκτελούν τις 
σχετικές δικαστικές αποφάσεις κατά των εργοδοτών τους ακόμα και αν έχουν 
επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν στην χώρα τους. 
Οι παράνομα απασχοληθέντες πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να εισπράξουν και να 
εξαγάγουν, με βάση τις διαδικασίες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, όλες τις 
καθυστερούμενες αμοιβές του εδαφίου α της παραγράφου 1, που ανακτώνται 
δικαστικώς ή εξωδίκως από τους εργοδότες τους. Στις περιπτώσεις όπου αυτοί έχουν 
επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής, 
κάθε ποσό, που πραγματικά ανακτάται ως καθυστερούμενη αμοιβή από το νόμιμο 
πληρεξούσιο του παράνομα απασχοληθέντος πολίτη τρίτης χώρας, κατατίθεται στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του δικαιούχου ή/και των καθολικών και 
ειδικών διαδόχων του και εισπράττεται από τους κατά περίπτωση δικαιούχους ή από 
τον νόμιμο πληρεξούσιό τους, ο οποίος και επιμελείται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
για την αποστολή των χρημάτων στον τόπο της κατοικίας τους ή της διαμονής τους. Τα 
έξοδα αποστολής μπορούν να αναζητηθούν από τον εργοδότη με κάθε νόμιμο τρόπο. 
 
Άρθρο 87 



Άλλα Μέτρα 
(εφαρμογή παρ. 1 άρθρου 7 της οδηγίας) 
Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 79 επιβάλλονται 
σωρευτικά με τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις: 
Α. από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή: 
α) αποκλεισμός από όλες ή ορισμένες δημόσιες παροχές, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διάστημα που 
μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη. 
β) αποκλεισμός από όλες τις δημόσιες συμβάσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης 
Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε 
έτη. 
γ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων στις 
οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση.  
 
Β. α) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή 
τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες 
έχει διαπραχθεί η παράβαση για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) ημέρες με 
αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. 
β) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας 
συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της 
επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από αιτιολογημένη 
εισήγηση του αρμοδίου Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.  
 
Άρθρο 88 
Ποινικές κυρώσεις 
 (εφαρμογή άρθρων 9 και 10 Οδηγίας) 
1. Ο εργοδότης που:  
α) απασχολεί εκ προθέσεως παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών των 
οποίων η απασχόληση συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται συστηματικά ή/και 
β) απασχολεί εκ προθέσεως ταυτόχρονα σημαντικό αριθμό παράνομα διαμενόντων 
πολιτών τρίτων χωρών ή/και 
γ) απασχολεί εκ προθέσεως παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών των 
οποίων η απασχόληση συνοδεύεται με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας, 
τιμωρείται, ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, με ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον πέντε (5) μηνών. 
2. Όποιος απασχολεί παράνομα διαμένοντες ανηλίκους που είναι πολίτες τρίτων 
χωρών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 
3. Όταν η απασχόληση παράνομα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας έχει διαπραχθεί 
από εργοδότη, ο οποίος χρησιμοποιεί την εργασία ή τις υπηρεσίες παράνομα 
διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας, γνωρίζοντας ότι είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, 
επιβάλλεται σε αυτόν η προβλεπόμενη ποινή της παραγράφου 3 του άρθρου 323Α 
Π.Κ, εκτός αν για τον ίδιο απασχολούμενο και την ίδια πράξη έχει ήδη ασκηθεί σε 
βάρος του εργοδότη ποινική δίωξη ή έχει ήδη καταδικασθεί βάσει του ίδιου άρθρου του 
Π.Κ.  
4. Η ποινική δίωξη ασκείται σε κάθε περίπτωση αυτεπαγγέλτως. 
5. Το Σ.Ε.Π.Ε. υποβάλλει, εφόσον συντρέχει μια από τις περιπτώσεις των 
παραγράφων 1, 2 και 3, μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές. 
 
Άρθρο 89  
Χορήγηση άδειας διαμονής  



(εφαρμογή παρ. 5 άρθρου 6 και παρ. 4 άρθρου 13 της οδηγίας) 
 
1. Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν με ιδιαίτερα 
καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικοι, πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 
τέτοιες από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, και οι οποίοι παρέχουν τη 
συνδρομή τους στην ποινική διαδικασία που κινείται, δυνάμει των άρθρων 83, 88 και 
89 του παρόντος κατά των εργοδοτών τους, χορηγείται, μετά από σχετική αίτησή τους, 
που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαμονής 
για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 44 του ν.3386/05 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42, παράγραφος 1, 
εδάφιο ε’ του ν. 3907/11. Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να 
χορηγηθεί ακόμα και σε περίπτωση που ο ως άνω παράνομα απασχολούμενος 
αλλοδαπός δεν συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές, εφόσον κρίνει, ο αρμόδιος 
Εισαγγελέας Πρωτοδικών κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν 
συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της οικογένειας του 
που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσής του ή οπουδήποτε αλλού 
και ότι, εάν αυτός δεν προστατευθεί ή εάν απελαθεί, αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο τα 
προαναφερόμενα πρόσωπα.  
2. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η αρμόδια αστυνομική Αρχή ή οι αρμόδιοι 
φορείς κοινωνικής στήριξης, γνωστοποιούν στον πολίτη τρίτης χώρας – που έχει κριθεί 
ότι απασχολήθηκε με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικος - ότι 
δικαιούται να υποβάλει αίτημα για να του χορηγηθεί άδεια διαμονής, σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα, παρέχοντας σε αυτόν την αναγκαία προς τούτο ενημέρωση. 
3. Στην περίπτωση παράνομης απασχόλησης ανηλίκου πολίτη τρίτης χώρας που είναι 
ασυνόδευτος, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για 
να προσδιορίσει την ταυτότητα και την ιθαγένεια του και για να θεμελιώσει το γεγονός 
ότι δεν συνοδεύεται. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό 
της οικογένειας του και λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη 
νομική του εκπροσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπηση του στο πλαίσιο 
της ποινικής διαδικασίας. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται 
Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εάν δεν βρεθεί η 
οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ο 
επαναπατρισμός του δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του, μπορεί να διατάσσει κάθε 
πρόσφορο μέτρο για την προστασία του μέχρι την έκδοση απόφασης από το 
Δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών, για το διορισμό 
Επιτρόπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592 Α.Κ. 
4. Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν 
διαθέτουν επαρκείς πόρους και εφόσον το κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας 
Πρωτοδικών. 
5. Οι αρμόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές φροντίζουν, κατά 
προτεραιότητα, για την προστασία και την ασφάλεια των προαναφερόμενων θυμάτων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, για την παροχή σε αυτά υπηρεσιών 
μετάφρασης και διερμηνείας όταν αγνοούν την ελληνική γλώσσα, για την ενημέρωση 
τους σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα τους και με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, 
καθώς και για την παροχή κάθε αναγκαίας νομικής βοήθειας. 
6. Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, γίνεται κατά προτεραιότητα, με την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.3386/05. Εάν κρίνεται 
σκόπιμη η παράταση της διαμονής του εν λόγω προσώπου στην Ελληνική Επικράτεια, 
προς διευκόλυνση της διενεργούμενης έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας, η ανωτέρω 
άδεια διαμονής ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα.  
7. Η άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται εφόσον συντρέχει μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 



α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ενεργώς και εκουσίως με τους 

εικαζόμενους δράστες των πράξεων που έχει καταγγείλει. 

β. Εάν η αρμόδια Αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η καταγγελία του θύματος είναι 

δόλια ή καταχρηστική ή ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. 

γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήματα των περιπτώσεων γ' της παραγράφου 1 

και 2 του άρθρου 88 του παρόντος έχει περατωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις των άρθρων 43 ή 47 Κ.Π.Δ. ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 

με την οποία περατώνεται η σχετική διαδικασία 

 

 

2. Συλλήβδην σιγματισμός των μεταναστών ως ομάδας εκ προοιμίου 
επικίνδυνης για διάδοση μεταδοτικών νοσημάτων μέσω της Υπουργικής 
Απόφασης Αριθ. Γ.Υ. 39α της 2ης Απριλίου 2012 του Υπουργού Υγείας 
 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθ. Γ.Υ. 39α της 2ης Απριλίου 20129 , για τα 
ακόλουθα νοσήματα καθιερώνεται έλεγχος των μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά 
έγγραφα και των αιτούντων άσυλο. 
 
Μεταδοτικά νοσήματα που αποτελούν ιατρικό επείγον σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας WHO, το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και το Αμερικάνικο Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νοσημάτων (CDC). Τα νοσήματα αυτά είναι ιδίως: 
Ενεργός πνευμονική φυματίωση, Ελονοσία, Πολιομυελίτιδα από φυσικό τύπο ιού 
(wildtype), πρωτογόνος,δευτερογόνος σύφιλη, Ενεργός λέπρα, Αφροδίσιο 
λεμφοκοκκίωμα (lymphogranuloma Venereum), Βουβωνικό κοκκίωμα (granuloma 
inguinale /Donovanosis), Μαλακό έλκος (chancroid), Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί και 
γονόρροια. 
 
 

3. Νομοθετική ρύθμιση με αυστηρότερα μέτρα κατά των μεταναστών 
χωρίς χαρτιά 
 
Με εντολή του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 
προώθησε προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, νομοθετική ρύθμιση, τέτοια ώστε, όταν οι 
παράνομοι μετανάστες τελούν οποιοδήποτε εκ δόλου αδίκημα, η παράνομη είσοδός 
τους στη χώρα να εκλαμβάνεται ως επιβαρυντική περίσταση10. Δηλαδή, εφόσον ένας 
λαθρομετανάστης συλληφθεί για εκ δόλου αδίκημα, τότε η ποινή η οποία θα του 
επιβληθεί, θα είναι ανώτερη εκείνης που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας για τους 
νόμιμους πολίτες. 
 
Πλέον θα επιβάλλεται προσαυξημένη ποινή σε ένα μετανάστη εάν είναι δράστης 
βιασμού, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
διακίνησης και προώθησης λαθρομεταναστών, ληστείας κ.ά. αδικημάτων. 
Ως αιτία της ρύθμισης αυτής, αναφέρεται ότι δεν είναι νοητό άτομα που έχουν εισέλθει 
χωρίς χαρτιά στη χώρα, να έχουν την ίδια ποινική μεταχείριση με τους νόμιμους 
μετανάστες ή τους ημεδαπούς. 
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Μάλιστα, την ανησυχία της εξέφρασε η Διεθνής Αμνηστία σχετικά με την πρόσφατη 
ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης για υιοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης, που θα 
ανάγει την παράτυπη είσοδο και / ή παραμονή στην Ελλάδα σε επιβαρυντική 
περίσταση για τα αδικήματα εκ δόλου11. Η οργάνωση υποστηρίζει πως μια τέτοια 
ρύθμιση θα αποτελούσε παραβίαση της διεθνούς νομοθεσίας, καθώς θα εισήγε 
διακρίσεις μεταξύ, από τη μία, των ανθρώπων που βρίσκονται σε καθεστώς 
παράτυπης μετανάστευσης, όπως είναι οι παράτυποι μετανάστες ή οι αιτούντες άσυλο 
που δεν έχουν κατορθώσει να υποβάλουν την αίτησή τους, και, από την άλλη, οι 
νόμιμοι μετανάστες και οι Έλληνες πολίτες. 
 
Επιπρόσθετα η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζει πως η ποινικοποίηση της παράτυπης 
μετανάστευσης είναι ένα μη αναγκαίο και δυσανάλογο μέτρο σε σχέση με το έννομο 
συμφέρον του κράτους να ελέγχει και να ρυθμίζει τη μετανάστευση, ενώ μπορεί να 
υπονομεύσει τη διεθνή προστασία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Η 
Διεθνής Αμνηστία πιστεύει πως η ρύθμιση που ανάγει την παράτυπη μετανάστευση σε 
επιβαρυντική συνθήκη για τα ποινικά αδικήματα θα παραβιάσει τη διεθνή νομοθεσία, 
καθώς θα εισαγάγει διακρίσεις με βάση το μεταναστευτικό καθεστώς ενός ατόμου. 
Όπως υπενθυμίζει η οργάνωση παρόμοια νομοθεσία, που υιοθετήθηκε στην Ιταλία το 
2008, είχε καταδικαστεί από διεθνείς οργανισμούς για την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του επιτρόπου για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για την 
αυθαίρετη κράτηση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, 
ενώ επιπλέον χαρακτηρίστηκε μεροληπτική από το ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο. 
Σε σχετικές εκθέσεις η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση (WGAD) 
δήλωσε πως: «Η ποινικοποίηση της παράτυπης εισόδου σε μία χώρα υπερβαίνει το 
έννομο συμφέρον των κρατών να ελέγχουν και να ρυθμίζουν την παράτυπη 
μετανάστευση και οδηγεί σε άσκοπη κράτηση». 
 
Ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστήριξε 
πως: «Η παράτυπη είσοδος και παραμονή δεν πρέπει να θεωρούνται ποτέ ποινικά 
αδικήματα: δεν πρόκειται για καθαυτά εγκλήματα ενάντια σε τρίτους, εγκλήματα 
ενάντια σε ιδιοκτησία ή εθνική ασφάλεια. Είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση στο 
γεγονός ότι οι παράτυποι μετανάστες δεν είναι εγκληματίες και δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι”. 
 
.  

4. Αυστηροποίηση των όρων απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από 
αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα  

 
Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση που επεξεργάστηκε ο υπουργός 
Εσωτερικών κ. Στυλιανίδης, ότι τα επτά χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής 
στην Ελλάδα, που απαιτούνται σήμερα προκειμένου κάποιος αλλοδαπός να 
υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης, θα αυξηθούν στα δέκα χρόνια12. Θα ισχύσει, 
μ΄ άλλα λόγια, το καθεστώς που ίσχυε στο Κώδικα Ιθαγένειας, πριν την 
αναθεώρησή του από τον πρώην υπουργό Εσωτερικών κ. Ιω. Ραγκούση. 
Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις, κατά τα άλλα, για την κτήση της 
ελληνικής ιθαγένειας, όπως είναι οι υποψήφιοι αλλοδαποί να μην έχουν 
καταδικαστεί κ.λπ, δεν τροποποιούνται σημαντικά. 
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Εκτός τούτου, θεσπίζεται η δυνατότητα να χορηγείται αυτομάτως η ελληνική 
ιθαγένεια σε παιδιά των αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στη χώρα μας μετά 
την εγγραφή τους στα ελληνικά πανεπιστήμια, με το σκεπτικό ότι κάτι τέτοιο 
αποδεικνύει ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. 
Επιπλέον, για τα παιδιά των αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα, 
προκειμένου να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια θα απαιτείται, πρώτον, οι 
γονείς τους, από πέντε χρόνια που είναι σήμερα, να διαμένουν οκτώ χρόνια 
στην Ελλάδα και, δεύτερον, το ίδιο το παιδί να έχει την ευχέρεια να επιλέγει αν 
θέλει την ελληνική ιθαγένεια ή όχι όταν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
του. 

 

5. Κατάρτιση Προεδρικού Διατάγματος για σύσταση ειδικών υπηρεσιών 
εντός της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής 
βίας 

Τη σύσταση εξειδικευμένων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρη τη 
χώρα, προβλέπει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αντιμετώπιση της 
ρατσιστικής βίας, που παρουσίασε στις 30/10/2012 σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας13. Όπως είπε ο υπουργός 
ο αρχικός σχεδιασμός ήταν η δημιουργία αυτών των υπηρεσιών να συμπέσει με την 
αναδιάρθρωση των Σωμάτων Ασφαλείας ωστόσο η διαδικασία επισπεύσθηκε λόγω 
«των συνθηκών που αντιμετωπίζουμε».Τα νέα τμήματα αντιμετώπισης της ρατσιστικής 
βίας θα λειτουργήσουν αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και κατόπιν σε όλη την 
επικράτεια, καθώς και η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για την υποβολή 
καταγγελιών για ρατσιστικά κρούσματα, ανακοίνωσε ο κ. Δένδιας, επισημαίνοντας ότι 
«η χώρα δεν στερείται νομικού οπλοστασίου όσον αφορά τη ρατσιστική βία».  
 
Tα τμήματα αυτά, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, εντάσσονται στις 
Υποδιευθύνσεις Κρατικής Ασφάλειας και έχουν ως αποστολή «την πρόληψη και δίωξη 
αδικημάτων που διαπράττονται σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων 
αποκλειστικά και μόνο λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής ή του θρησκεύματος 
τους».Το προσωπικό που θα τα στελεχώνει θα παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα ή μετά από 
υποβολή καταγγελίας ή μήνυσης. Παράλληλα, μεταξύ άλλων θα συλλέγει, 
επεξεργάζεται και αξιοποιεί κατάλληλα πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τα 
αδικήματα που θα διερευνά, θα επιτηρεί χώρους και περιοχές στις οποίες υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης ρατσιστικών επιθέσεων, θα τηρεί ειδικό αρχείο 
καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας στα οποία επιλαμβάνεται, θα ενημερώνει 
τα θύματα για τα δικαιώματα τους και θα συντάσσει τον Ιανουάριο κάθε έτους έκθεση 
αναφορά με τις υποθέσεις που επιλήφθηκε. Ακόμη το 1ο Τμήμα της Κρατικής 
Ασφάλειας μετονομάζεται σε «Τμήμα Κοινωνικών Ζητημάτων και Αντιμετώπισης 
Ρατσισμού» και στις αρμοδιότητες του θα είναι και η τήρηση στατιστικών στοιχείων 
αναφορικά με περιστατικά ρατσιστικής βία.  Επίσης, με απόφαση του αρχηγού της 
ΕΛΑΣ, ανατίθεται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Σώματος η διερεύνηση 
των καταγγελιών που αφορούν σε αστυνομική βία κατά αλλοδαπών η οποία θα γίνεται 
σε πρώτη προτεραιότητα.  
 
Όπως είπε ο κ. Δένδιας γίνεται τροποποίηση του νόμου για τη σύσταση Γραφείου 
Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο υπουργείο καθώς ήταν δημιουργούσε 
δυσκολίες σε όσους ήθελαν να καταγγείλουν επιθέσεις σε βάρος τους. Ειδικότερα 
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πλέον δεν θα απαιτείται επώνυμη καταγγελία ή φυσική παρουσία του θύματος της 
επίθεσης. Σε ερώτηση σχετικά με αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες πολλοί 
αστυνομικοί ψηφίζουν Χρυσή Αυγή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε 
χαρακτηριστικά ότι «ο πολιτικός προϊστάμενος δεν δικαιούται να γνωρίζει ή να ελέγχει 
τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Σε περίπτωση όμως παρέκκλισης δεν θα δείξουμε καμία 
επιείκεια». 
 

 

Γ) Δικαστικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις οργάνων και 
Επιτροπών 

 

1. Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης σχετικά με το 
διαζύγιο μειονοτικών πολιτών στη Θράκη 

Με απόφαση του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης απεφάνθη ότι οι μειονοτικοί 
πολίτες για περιπτώσεις διαζυγίου πλέον πρέπει να προσφεύγουν μόνο στον μουφτή 
και όχι στα ελληνικά δικαστήρια14. Σε δηλώσεις του στην "Αυγή" ο δικηγόρος Δημήτρης 
Μήτσιου που χειρίστηκε την υπόθεση τονίζει "ότι η απόφαση αυτή αντίκειται τόσο στο 
Σύνταγμα της χώρας όσο και στη Σύμβαση της Ρώμης αλλά και στη Συνθήκη της 
Λωζάνης. 
 
Σημειώνει επίσης ότι πρόκειται για μια απόφαση που στερεί το δικαίωμα ενός πολίτη 
να δικαστεί από τον φυσικό του δικαστή και δημιουργεί ζήτημα και με τα προσωπικά 
δεδομένα διότι όπως μας είπε ενώ καταργήσαμε την αναγραφή του θρησκεύματος από 
την ταυτότητα σήμερα με αυτήν την απόφαση υποχρεώνεις Έλληνες πολίτες να 
δηλώσουν σε μια άλλη, θρησκευτική αρχή ουσιαστικά το θρήσκευμα τους. Τονίζει 
επίσης ότι ένας πολίτης μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας μπορεί σήμερα να έχει 
χαλαρούς δεσμούς με την θρησκεία του και με αυτήν την απόφαση τον υποχρεώνεις 
θέλει, δεν θέλει να αναγκαστεί να προσφύγει για το θέμα του διαζυγίου του στον 
μουφτή. Είναι προφανές μας τόνισε ότι θα ασκήσουμε έφεση κατά αυτής της 
απόφασης και πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε". Σε κάθε περίπτωση αυτή η απόφαση 
ανοίγει πάλι τον ασκό του Αιόλου όσον αφορά στα ανθρώπινα και μειονοτικά 
δικαιώματα. 
 
Ουσιαστικά ο μουφτής αποκτά αυξημένες αρμοδιότητες που δεν ταιριάζουν σε ένα 
ευρωπαϊκό κράτος δικαίου και το ευρωπαϊκό δίκαιο υποχωρεί υπέρ ενός θρησκευτικού 
δικαίου και συγκεκριμένα της σαρία. Μάλιστα όπως δήλωσε ο κύριος Μήτσιου η 
απόφαση αυτή αφορά και σε όσους μειονοτικούς έχουν κάνει πολιτικό γάμο και μπορεί 
να δηλώνουν σήμερα θρησκευτικά αδιάφοροι. Να σημειωθεί μας είπε ο κύριος 
Μήτσιου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό δικαστήριο αναθέτει στον 
μουφτή αποκλειστική αρμοδιότητα για το διαζύγιο και για την επιμέλεια ανηλίκου και 
όχι συντρέχουσα αρμοδιότητα όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Είναι γεγονός ότι η απόφαση 
αυτή ανατρέπει μια πάγια νομολογία και σε κάθε περίπτωση έχει δημιουργήσει 
αναστάτωση σε νομικούς κύκλους αλλά είναι και σημαντικό θέμα με πολιτική σημασία. 
Γιατί είναι πρόδηλο πως η επιστροφή σε θρησκευτικού τύπου διαδικασίες που 
αφορούν στην προσωπική ζωή των ανθρώπων μάλλον έχει έντονη συντηρητική 
χροιά.Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή όχι για κάποιον τυπικό ή ουσιαστικό λόγο 
αλλά γιατί έκρινε ότι ήταν αναρμόδιο να δικάσει. Και εδώ ακριβώς έγκειται το 
πρόβλημα.  
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2. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας επί σχεδίου Προεδρικού 
Διατάγματος σχετικά με τη χρονική παράταση της κράτησης αλλοδαπών 
χωρίς χαρτιά 
 

 
 Νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 12/10/2012 το σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος με το οποίο παρατείνεται έως ένα χρόνο η κράτηση των προς απέλαση 
αλλοδαπών που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας15. Ειδικότερα, από τα 
συναρμόδια υπουργεία κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε' 
Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το 
οποίο τροποποιείται το Π.Δ. 114/2010 που αφορά «την καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας 
αναγνώρισης στους αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή 
δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/85/ΕΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα 
κράτη-μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα». 
 
Συγκεκριμένα, το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προστίθεται ως νέο εδάφιο 
στο άρθρο 13 του Π.Δ. 114/2010 που αναφέρει: «Η κράτηση δύναται να παρατείνεται 
περαιτέρω, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των οργάνων της παραγράφου 3, 
εφόσον εξακολουθούν οι λόγοι που την επέβαλαν σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η 
παράταση αυτή της κράτησης δεν δύναται να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Στις 
περιπτώσεις αυτές η αίτηση ασύλου εξετάζεται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
βασικές αρχές και εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8». 
  
Όπως αναφέρει το Ε' Τμήμα του ΣτΕ στην υπ' αριθμ. 176/2012 γνωμοδότησή του 
(πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγήτρια η πάρεδρος 
Μαρλένα Τριπολιτσιώτη), το νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι υπήκοος τρίτης 
χώρας ή ανιθαγενής, που αιτείται τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα και υποβάλλει 
αίτημα για την χορήγηση ασύλου, κατά το χρόνο που κρατείται και εκκρεμεί σε βάρος 
του διαδικασία απέλασης, παραμένει υπό κράτηση και η αίτησή του εξετάζεται με 
απόλυτη προτεραιότητα. Μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας ασύλου 
δεν απελαύνεται. Αρχικά, ο ανώτατος χρόνος περιορισμού ήταν δύο μήνες, στη 
συνέχεια αυξήθηκε στους τρεις μήνες και μετά στους έξι. Τώρα με το υπό επεξεργασία 
σχέδιο διατάγματος ο χρόνος κράτησης αυξήθηκε στο ένα έτος. 
  
Η νέα αυτή παράταση δόθηκε καθώς σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη 
όλων εκείνων των αναγκαίων εγγράφων που ζητούνται από τρίτες χώρες, αλλά και τις 
περιπτώσεις εκείνες που υπήκοος τρίτης χώρας αρνείται να συνεργαστεί με τις 
ελληνικές αρχές. Μετά την πάροδο του ενός έτους ο αλλοδαπός πρέπει να μην είναι 
υπό καθεστώς κράτησης και να αφήνεται ελεύθερος. 

 

3. Κήρυξη ως αντισυνταγματικού του νόμου περί ιθαγένειας από το 
Συμβούλιο Επικρατείας 

 

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε 
διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, η διάταξη του νόμου 3838/2010 που έδωσε τη 
δυνατότητα στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών να συμμετέχουν στις εκλογές 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού όπως και η διάταξη που έκανε 
ευκολότερη την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας16. Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί 
στην Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου από το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, το 
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οποίο έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο 3838/2010 που προβλέπει την ιθαγενοποίηση 
των αλλοδαπών που διαμένουν στην χώρα μας.  
 
Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας (πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος Σωτ. Ρίζος και 
εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Ε. Αντωνόπουλος) έκριναν ότι προσκρούει σε 
σειρά άρθρων του Συντάγματος η διάταξη του Ν. 3838/2010 που προσβλέπει τόσο την 
άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν όσο και την άσκηση του δικαιώματος του 
εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με την 
Ολομέλεια, το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» επιφυλάσσεται μόνο στους 
Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, 
χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος. Κατόπιν αυτών, οι 
δικαστές έκριναν ότι οι ρυθμίσεις των άρθρων 14 έως 21 του Ν. 3838/2010 είναι 
ανίσχυρες ως αντίθετες προς τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος.  
Παράλληλα, η Ολομέλεια έκρινε ότι ο νέος τρόπος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
που προβλέπει ο επίμαχος Ν. 3838/2010 προσκρούει στις συνταγματικές επιταγές.  
 
Αναλυτικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισήμαναν ότι η πολιτογράφηση που 
προβλέπει ο Ν. 3838/2010 γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος 
νόμιμης διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε 
ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά 
ποινικά αδικήματα) και χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη κρίση για τη συνδρομή της 
ουσιαστικής προϋπόθεσης του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αλλοδαπού 
εκείνου που υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης. Υπενθυμίζεται ότι με το Ν. 3838/2010 
εισάγονται δύο τρόποι απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Ο πρώτος προβλέπει ότι 
«τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που 
διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δύο στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, 
αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν 
κοινή σχετική δήλωση». Ο δεύτερος τρόπος προβλέπει ότι «τέκνο αλλοδαπών που 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική 
ιθαγένεια από τη συμπλήρωση του εξαετούς χρόνου φοίτησης». Αντίθετα, η μειοψηφία 
των δικαστών υποστήριξε ότι η πενταετής μόνιμη και νόμιμη διαμονή σε συνδυασμό με 
την εξαετή φοίτηση στο ελληνικό σχολείο αποτελούν στοιχεία επαρκή να για 
δικαιολογήσουν ένα πραγματικό και νομικό δεσμό του αλλοδαπού με την Ελλάδα και 
κατά συνέπεια τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας.  
 
Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει εκλογέας, Έλληνας πολίτης και 
ζητούσε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 30 Απριλίου 2010 απόφαση του 
υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
προσκομίζονται κατά την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, όπως και η από 7 Μαΐου 
2010 εγκύκλιος του ίδιου υπουργού, η οποία δίνει το δικαίωμα του «εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι» (μόνο για τις θέσεις δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών 
διαμερισμάτων και τοπικών συμβούλων) στους ομογενείς και στους νομίμως 
διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη τους στην 
πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση.  
 
Σημειώνεται ότι παρέμβαση στην εν λόγω υπόθεση υπέρ της επίμαχης υπουργικής 
απόφασης είχε ασκήσει η Ελληνική Ένωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η 
αλβανικής ιθαγένειας Έντα Γκέμυ, η οποία είχε υποβάλει αίτηση για να μετάσχει στις 
νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 στο δήμο Νίκαιας - Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

Δ) Καλές Πρακτικές 



 
1.Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για την 
ένταξη πολιτών τρίτων χωρών 

 
Τον Ιανουάριο του 2012, η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών17 θέτει σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο «Εθνικής 
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη Πολιτών Τρίτων Χωρών 2012-2015», το οποίο 
εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας σε συνεργασία και με όλα τα 
συναρμόδια Υπουργεία και παρουσιάσθηκε στη διημερίδα που διοργανώθηκε από τη 
Γενική Γραμματεία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων 
Χωρών ("Τεχνόπολις", Γκάζι, 25- 26 Νοεμβρίου 2011). 
 
Το Σχέδιο «Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη Πολιτών Τρίτων Χωρών 
2012-2015» καταρτίστηκε για πρώτη φορά με τον τρόπο αυτό και έχει ως στόχο το 
συντονισμό των ενταξιακών πολιτικών που προωθεί η ευρωπαϊκή και η εθνική μας 
νομοθεσία, ενώ ταυτοχρόνως αποβλέπει στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας, 
της ορθολογικότητας, της συνέργειας των συναφών δράσεων και της συνακόλουθης 
εξοικονόμησης πόρων για τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές. 
Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν από τις  20 Ιανουαρίου 2012 μέχρι και τις 29 
Φεβρουαρίου 2012 να υποβάλουν ηλεκτρονικά τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις επί του 
Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής. 

 

 

3. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Α) Κρούσματα διακρίσεων στο χώρο της Εκπαίδευσης 
 

 

       1. Διαιώνιση του προβλήματος αποκλεισμού σχολικής εκπαίδευσης 
παιδιών Ρομά στους Σοφάδες 

 
Ενώ είναι σαφές ότι ο αποκλεισμός ή διαχωρισμός μαθητών Ρομά  από τους λοιπούς 
μαθητές και η περιθωριοποίησή τους αντίκειται στο ελληνικό Σύνταγμα, στο Ν. 
3304/2005  που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής 
στην εκπαίδευση και σε πλήθος διεθνών κειμένων που δεσμεύουν τη χώρα όπως η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Διεθνής Σύμβαση του 
ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, ήδη κατά την εκπνοή του 2011, η Ειδική 
Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αθηνά Λινού έστειλε στην Διευθύντρια 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Καρδίτσας Ευθυμία Μητσιάδου επιστολή με 
θέμα: «Άμεσα μέτρα σχετικά με τη φοίτηση παιδιών Ρομά στην περιοχή των 
Σοφάδων». Σε αυτή εξέφρασε την ανησυχία της για τη «συσσώρευση μαθητών Ρομά 
σε ορισμένα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καρδίτσας έπειτα μάλιστα 
και την Προσφυγή Λαβίδα κατά της Ελλάδας ενώπιον του ΕΔΔΑ», αναφερόμενη τόσο 
στο 4ο ΔΣ Σοφάδων (487 μαθητές) όσο και στο 19ο ΔΣ Καρδίτσας (205 μαθητές), δύο 
σχολεία με 100% μαθητές Ρομά. Πρότεινε να μη γίνουν εγγραφές μαθητών στην Α’ 
τάξη των δύο σχολείων το Σεπτέμβριο 2012 και να γίνει διασπορά των μαθητών της Α’ 
τάξης του τρέχοντος σχολικού έτους στα 8ο, 9ο και 11ο ΔΣ Καρδίτσας, στο 1ο και 2ο ΔΣ 
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Σοφάδων και σε άλλα πέντε ΔΣ χωριών που υπάγονται στο Δήμο Σοφάδων. 
Υπογράμμισε τέλος πως «δεν θα πρέπει να γίνει ανεκτή καμία πρόθεση αποκλεισμού 
ή/και διαχωρισμού των παιδιών Ρομά από τους λοιπούς μαθητές».  
 
Αυτό προκάλεσε τη σθεναρή αντίδραση του μη Ρομά πληθυσμού σε Καρδίτσα και 
Σοφάδες, ο οποίος για τρεις εβδομάδες «έκλεισε» τα σχολεία που θα έπαιρναν τους 
Ρομά μαθητές, στερώντας την εκπαίδευση από τους μη Ρομά μαθητές.  
 
Συγκεκριμένα, οι γονείς των παιδιών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας 
συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κτίριο, ξεχιόνισαν την αυλή του και μπήκαν μέσα με 
έναν και μόνο στόχο: να εμποδίσουν τη λειτουργία του ώστε να μην εγγραφούν σε 
αυτό τρεις Ρομά18. Διακόσια πενήντα άτομα φώναζαν για αρκετή ώρα «μπράβο» και 
χειροκροτούσαν, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Γ. 
Μπαντράς εξηγούσε γιατί οι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν τίποτε με τους 
Τσιγγάνους, αλλά τα παιδιά τους είναι πιθανό να μεταφέρουν ασθένειες, καθώς και τις 
παραβατικές συμπεριφορές των γονέων τους.. «Η Πολιτεία πρέπει να λύσει το 
πρόβλημα και να εντάξει τις οικογένειες των Ρομά προτού έρθουν εδώ τα παιδιά τους» 
φώναζαν εν χορώ οι συγκεντρωμένοι γονείς την περασμένη Πέμπτη, ενώ ο δήμαρχος 
Καρδίτσας κ. Κ. Παπαλός δήλωνε στο «Βήμα», σε ερώτηση αν αντίστοιχες 
συμπεριφορές δίνουν στα παιδιά λάθος μηνύματα: «Είναι δράμα αυτό που γίνεται, 
αλλά ποιος μπορεί να πάρει την ευθύνη ότι κάποιο από τα παιδιά μας δεν θα νοσήσει 
από ένα παιδί Ρομά που δεν έχει εμβολιαστεί;». 
 
Όχι μόνο στην πόλη της Καρδίτσας αλλά και στο χωριό Σοφάδες (με μεγάλη κοινότητα 
Ρομά) η απόφαση του υπουργείου Παιδείας να επιχειρήσει την ένταξη των παιδιών 
Ρομά σε σχολεία της περιοχής (καθώς η χώρα μας απειλείται – εκτός των άλλων – με 
καταδίκη από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για άρνηση στην εφαρμογή των αποφάσεων 
της ΕΕ κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων κατά της φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής στην εκπαίδευση) έχει προκαλέσει μικρό εμφύλιο. 
 
Τρία σχολεία της Καρδίτσας έκλεισαν για τρεις εβδομάδες επειδή οι γονείς των 
μαθητών δεν επέτρεψαν την εγγραφή παιδιών Ρομά που επελέγησαν από το 
υπουργείο Παιδείας για τη σταδιακή ένταξή τους στον μαθητικό πληθυσμό, καθώς 
είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εμβολιασμού τους. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε 
άλλα σχολεία, αλλά και εκεί δημιουργήθηκαν προβλήματα: Ενα μόνο από αυτά 
λειτουργεί υποτυπωδώς, οι μισοί μαθητές του δεν πηγαίνουν στα μαθήματά τους, ενώ 
οι γονείς τους τσακώνονται καθημερινά έξω από την είσοδό του με όσους τους 
κατηγορούν για ρατσιστική συμπεριφορά. 
 
 
Μιλώντας στη Μάρνυ Παπαματθαίου («Το Βήμα» 5 Φεβρουαρίου 2012),19 η Ευθυμία 
Μητσιάδου επισήμανε ότι, ενώ υπάρχει χώρος, «οι κάτοικοι θέλουν να διώξουν τα 
παιδιά αυτά έξω από τα σχολεία καθώς θεωρούν ότι θα τους μολύνουν. Υπάρχουν 
μάλιστα ομάδες γονέων που τρομοκρατούν τους άλλους. Τα παιδιά των Ρομά όμως 
που έχουν επιλεγεί είναι καθαρά, είναι παιδιά με δικαιώματα όπως κάθε συνομήλικός 
τους». Στο ίδιο δημοσίευμα, ο Διευθυντής του 3ου ΔΣ Καρδίτσας Άκης Κιτάρης 
δήλωνε: «Πρόκειται για ένα καθαρό πολιτικό παιχνίδι. Ύβρεις, τηλέφωνα στο σπίτι μου 
με απειλές, προπηλακισμοί, δεν μπορώ να περιγράψω τι έχω υποστεί. Με την υπόθεση 
αυτή έχει βγει στην επιφάνεια ό,τι χειρότερο υπήρχε στην κοινωνία μας. Τους Ρομά 
τούς θέλουμε εδώ για εκλογικό μηχανισμό, για να ζει η τοπική κοινωνία εις βάρος τους, 
αλλά όταν πλησιάζουν στα σχολεία μας τα πράγματα αλλάζουν. Είναι απίστευτο το τι 
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μου ζητούσαν τις προηγούμενες ημέρες οι γονείς των άλλων παιδιών. Να τους δείξω τα 
βιβλιάρια υγείας των παιδιών Ρομά, να ελέγξουν τους γονείς τους...».  
 
Ο Δήμαρχος Καρδίτσας Κώστας Παπαλός δήλωνε στο «Βήμα»: «Είναι δράμα αυτό 
που γίνεται, αλλά ποιος μπορεί να πάρει την ευθύνη ότι κάποιο από τα παιδιά μας δεν 
θα νοσήσει από ένα παιδί Ρομά που δεν έχει εμβολιαστεί;» Υπενθυμίζεται πως ο 
εμβολιασμός αποτελεί προϋπόθεση για να γραφτεί κάθε παιδί σε όλα τα σχολεία 
ακόμα και σε αυτά που είναι μόνο για Ρομά. «Το πρόβλημα των κατοίκων της περιοχής 
δεν είναι ότι πρόκειται για Τσιγγάνους, δεν μας χωρίζει τίποτε από αυτούς, αλλά στον 
οικισμό όπου μένουν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτε από τον τρόπο ζωής τους» 
πρόσθετε ο Δήμαρχος. Για να συμπληρώσει στο ίδιο δημοσίευμα ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου ΔΣ Καρδίτσας  Γ. Μπαντράς: «Ζητάμε 
αναστολή του μέτρου για εφέτος. Να πάρουμε τα παιδιά μας να τα πάμε σε άλλο 
σχολείο αν θέλουν και να έρθουν εδώ τα τσιγγανάκια. Φαντάζεστε να είναι όλα τα 
παιδιά στον ίδιο αύλειο χώρο; Δεν είμαστε ρατσιστές, αλλά αυτά τα παιδιά έχουν 
παραβατική συμπεριφορά. Υπάρχουν προβλήματα υγιεινής. Ο οικισμός τους άλλωστε 
γειτνιάζει και με έναν σκουπιδότοπο.» Στις 12 Ιανουαρίου, ο Δήμαρχος Σοφάδων 
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος μιλούσε γενικά για «τσιγγάνικο ζήτημα»20 
υπενθυμίζοντας πως στις Σοφάδες οι Ρομά αποτελούν το 60% του πληθυσμού, για να 
προσθέσει ο Σύλλογος Γυναικών Σοφάδων, στις 17 Ιανουαρίου, «σήμερα το πρόβλημα 
αγγίζει τα σχολεία μας, αύριο θα αγγίξει και τα σπίτια μας». 21 
 
Στο αποκορύφωμα της κρίσης, 22 ο Βουλευτής Καρδίτσας και Υφυπουργός Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης Ντίνος Ρόβλιας έστειλε επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Άννα 
Διαμαντοπούλου: «Το ιδιόμορφο πρόβλημα των ROMA, ειδικά στους Σοφάδες, 
κινδυνεύει να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Η απόλυτη ιδιαιτερότητα της κατάστασης 
συνίσταται στο γεγονός ότι ο πραγματικός αριθμός των ROMA που κατοικούν στους 
Σοφάδες εκφεύγει πλέον κατά πολύ των ορίων, για τα οποία  προβλέπονται και 
εφαρμόζονται τα γνωστά προγράμματα ένταξης.» Είχε ήδη προηγηθεί, στις 10 
Ιανουαρίου, ερώτηση του Βουλευτή Καρδίτσας Σπύρου Ταλιαδούρου: «Η υποχρεωτική 
εγγραφή των Ρομά Καρδίτσας σε σχολεία, που χωροταξικά και μόνο φιλοξενούν 
τμήματα υποδοχής τσιγγανοπαίδων αλλά εν γένει αξιολογούν αρνητικά το πολιτισμικό 
πλαίσιο αυτών, δεν εγγυάται ούτε τη συνέχιση της φοίτησης τους σε αυτά ούτε και την 
επιτυχή τους ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και αυτό διότι ο υποχρεωτικός 
χαρακτήρας που προσδίδεται στην συνύπαρξη μιας μικρής ομάδας παιδιών, κοινωνικά 
αποκλεισμένων ομάδων και μαθητών θα οδηγήσει στην εκδήλωση επιφυλακτικών 
τάσεων και έξαρση των στερεοτυπικών συμπεριφορών.»23    
 
Εξάλλου, ερώτηση με θέμα τα μέτρα που εξήγγειλε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας 
για την άρση του σχολικού αποκλεισμου/διαχωρισμού των ρομά στην περιοχή της 
Καρδίτσας και των Σοφάδων κατέθεσε σήμερα (σ.σ. χθες) ο επικεφαλής της 
«Θεσσαλίας της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας», Κώστας Πουλάκης, προς τους 
αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, κ.κ. Τσιάκο και Ρεντζιά. 
 
Στην ερώτησή του ο κ. Πουλάκης τονίζει ότι η ομαλή ένταξη των μαθητών ρομά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί «ένα πρόβλημα με πολλές διαστάσεις, που δεν μας 
επιτρέπουν ωστόσο να σχετικοποιήσουμε την αταλάντευτη θέση μας υπέρ του 
σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων», υπενθυμίζοντας τη σειρά 
ερευνών και καταγγελιών των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και την 
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υφιστάμενη ήδη καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, για το θέμα της «γκετοποίησης» και των φαινομένων ρατσισμού και 
κοινωνικού αποκλεισμού εις βάρος των ρομά. 
 
Τασσόμενος κατ’ αρχήν υπέρ της κατάργησης των εκπαιδευτικών διαχωρισμών κάθε 
είδους, ο κ. Πουλάκης υπογραμμίζει ότι «η πρωτοβουλία του Υπουργείου δεν λύνει τα 
πάντα και σε καμία περίπτωση δεν στερείται ατελειών, γεγονός που εν μέρει δικαιολογεί 
και την αναστάτωση των τοπικών κοινωνιών. Η αιφνιδιαστική και στο μέσο της 
σχολικής χρονιάς μετακίνηση των μαθητών, η αμφίβολη εξασφάλιση των απαραίτητων 
οικονομικών πόρων, υλικοτεχνικών υποδομών και εξειδικευμένου προσωπικού, οι 
υπόνοιες για κλείσιμο των δύο σχολείων, που ανακαλεί στις τοπικές κοινωνίες μνήμες 
του πρόσφατου «σχολικού Καλλικράτη» δημιουργούν εύλογες ανησυχίες ως προς την 
επιτυχία του μέτρου και τις επιπτώσεις του στο μαθητικό πληθυσμό της περιοχής, ειδικά 
στη σημερινή συγκυρία με τη διαλυτική για τη δημόσια παιδεία πολιτική που ακολουθεί 
το Υπουργείο Παιδείας στην κατεύθυνση των ακραίων νεοφιλελεύθερων επιλογών του 
μνημονίου». 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πουλάκης εκφράζει στην ερώτησή του την άποψη ότι «ο ρόλος 
της Περιφερειακής Αρχής και των τοπικών αρχών εν γένει είναι να συμβάλλει με όλα τα 
διαθέσιμα μέσα στην κατά το δυνατόν καλύτερη υλοποίηση και υποστήριξη αυτής της 
επί της αρχής θετικής πρωτοβουλίας, ώστε να αποβεί προς όφελος όλων των παιδιών 
της περιοχής, ρομά και μη, με στόχο την υπέρβαση των κοινωνικών, φυλετικών, 
θρησκευτικών και πάσης φύσεως διακρίσεων και την ουσιαστική και πραγματική 
συμβίωση αμοιβαία αποδοχή, καθώς και την παροχή υψηλού επιπέδου δωδεκάχρονης 
υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά», ενώ θέτει μία σειρά 
ερωτημάτων, σχετικά με τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το μαθητικό πληθυσμό ρομά 
στη Θεσσαλία συνολικά, το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται, αλλά και τις υλικές και 
οικονομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ορθή υλοποίηση του 
προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, το σχεδιασμό γενικότερων δράσεων εκ 
μέρους της Περιφέρειας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων στην 
περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς και τη λήψη από την Περιφέρεια υποστηρικτικών 
μέτρων για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος ένταξης των παιδιών ρομά στα 
νέα τους σχολεία. 
 

 

2. Επισημάνσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Ρομά 

 
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τους Ρομά, στις 8 Απριλίου, το tvxs.gr μίλησε με 
τον Δημήτρη Χριστόπουλο, αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, και τον Παναγιώτη Δημητρά από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των 
Συμφωνιών του Ελσίνκι24. 
Η Διεθνής Αμνηστία σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως «εκατομμύρια άνθρωποι 
εξακολουθούν να υφίστανται αποκλεισμό, φτώχεια, κακομεταχείριση, ακόμα και βία, 
εξαιτίας του ποιοι είναι, τι πιστεύεται ότι είναι ή των πεποιθήσεών τους. Οι πληθυσμοί 
των Ρομά και των Νομάδων της Ευρώπης υποφέρουν περισσότερο από όλους. Επί 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη αποφεύγουν 
να αντιμετωπίσουν το θέμα». 
 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι Ρομά σε όλη την Ευρώπη ανέρχονται σε 10 με 12 
εκατομμύρια και αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες και λιγότερο ευνοημένες 
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μειονότητες της Ευρώπης, καθώς έχουν κατά μέσο όρο τα χαμηλότερα εισοδήματα, 
την χειρότερη υγειονομική περίθαλψη, την ανεπαρκέστερη στέγαση, το μεγαλύτερο 
ποσοστό αναλφαβητισμού και τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας. 
Όπως σημειώνεται από τη Διεθνή Αμνηστία η σημερινή κατάσταση των Ρομά δεν είναι 
απλώς συνέπεια της φτώχειας, αλλά είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένων, συχνά 
συστηματικών, διακρίσεων και άλλων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας, ο αριθμός των Ρομά ανέρχεται 
σε 265.000. Ωστόσο, τόσο ο Δημήτρης Χριστόπουλος, όσο και ο Παναγιώτης 
Δημητράς σημειώνουν στο tvxs.gr πως είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί ο ακριβής 
αριθμός τους, καθώς συνήθως υπολογίζονται μόνο οι Έλληνες Ρομά. Στην Ελλάδα 
υπάρχουν, όπως τονίζουν, Ρομά και από Βουλγαρία, Ρουμανία και Αλβανία, 
αυξάνοντας κατά πολύ τον πληθυσμό τους. 
Οι εξαναγκαστικές εξώσεις Ρομά και οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης σε 
διάφορους καταυλισμούς είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα. Άλλωστε, μόνο το 2010, 
η Ελλάδα κρίθηκε ένοχη δυο φορές για παραβίαση διεθνών συνθηκών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε σχέση με περιπτώσεις εξαναγκαστικών εξώσεων και τις συνθήκες 
διαβίωσης των Ρομά. 
 
Ωστόσο ένα ακόμα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η εκπαίδευση των Ρομά. Ενδεικτικό 
είναι πως το 2008, το 54.7% των Ρομά δεν πήγε σχολείο. Όσα παιδιά Ρομά τελικά 
εγγράφονται σε κάποιο σχολείο συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις και ρατσιστικές 
συμπεριφορές. «Αυτές οι ρατσιστικές συμπεριφορές είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
διαρροής, όπως άλλωστε μας λένε και οι ίδιο οι τσιγγάνοι», τονίζει ο Παναγιώτης 
Δημητράς από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι. «Ο μέσος 
τσιγγάνος γονιός δεν έχει τη μόρφωση για να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό και του είναι 
πολύ πιο εύκολο να αποσύρει το παιδί του», προσθέτει. 
Όπως επισημαίνει ο Παναγιώτης Δημητράς εκτός από το φαινόμενο της διαρροής 
υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα του αποκλεισμού των Ρομά από τα σχολεία ή της 
δημιουργίας σχολείων γκέτο. «Πάνω από τα μισά παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο και 
όποιος λέει πως το πρόβλημα είναι η άρνηση των Ρομά να ενταχθούν στην 
εκπαίδευση, συνειδητά ή ασυνείδητα αναπαράγει ρατσιστικά στερεότυπα και δίνει 
φτηνές δικαιολογίες», τονίζει. 
 
«Έχει στηθεί ένα απόλυτα αρνητικό στερεότυπο στην ελληνική κοινωνία ότι κανένας 
τσιγγάνος δεν θέλει να εκπαιδεύσει το παιδί του, κάτι που είναι τελείως λάθος», 
σημειώνει από την πλευρά του ο Δημήτρης Χριστόπουλος, αντιπρόεδρο της Ελληνικής 
Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 
 
Συχνά οι προσπάθειες για ένταξη των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση συναντά 
αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Ένα 
από τα τελευταία περιστατικά σημειώθηκε στους Σοφάδες. Εκεί επιχειρήθηκε να 
υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα μετεγγραφής μαθητών Ρομά, από το 4ο δημοτικό σχολείο, 
στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου, ώστε να δοθεί τέλος στην γκετοποίηση. Σημειώνεται 
πως στο 4ο δημοτικό, αν και είναι δεκαθέσιο και βάσει νόμου θα έπρεπε να έχει 
περίπου 250 παιδιά, οι μαθητές Ρομά ανέρχονται σε πάνω από 500. Αντίθετα, 
σύμφωνα με τον κ. Δημητρά, το 1ο δημοτικό έχει μόλις 90 μαθητές, και στο 2ο και στο 
3ο Δημοτικό, που έχουν ενωθεί, φοιτούν 180 μαθητές. Η απόφαση του υπουργείου για 
μετεγγραφή ορισμένων μαθητών Ρομά από το 4ο δημοτικό σχολείο στα άλλα δύο 
προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, κυρίας από τα μέλη του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων των άλλων σχολείων. Ύστερα από τις πιέσεις το υπουργείο απέσυρε το 
πρόγραμμα μετεγγραφής. «Το ζήτημα των Σοφάδων αποτελεί ντροπή για όλη την 
Ελλάδα», σημειώνει ο Παναγιώτης Δημητράς. Οι γονείς προέβαλλαν σαν βασικό 
πρόβλημα το υγειονομικό. «Οι νόμοι του ελληνικού κράτους λένε πως κανείς δεν πάει 
σχολείο αν δεν έχει κάνει τα απαραίτητα εμβόλια και τις εξετάσεις. Κανείς δεν είπε να 



πάνε τα παιδιά στα σχολεία χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις. Η πολιτεία έχει 
προγράμματα και θα μπορούσε να φροντίσει για τα εμβόλια», τονίζει ο κ. Δημητράς και 
επιπλέον αναφέρει πως «τα παιδιά που θα μετεγγραφόντουσαν βρισκόντουσαν ήδη σε 
σχολείο, και άρα θα έπρεπε να είχαν κάνει τα εμβόλιά τους, αλλιώς αν αυτό δεν είχε 
συμβεί τότε ο διευθυντής είναι υπόλογος». 
 
Για τις αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, φαινόμενο που καταγράφεται όχι μόνο 
στους Σοφάδες αλλά και σε άλλες περιοχές, ο Δημήτρης Χριστόπουλος, αντιπρόεδρος 
της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, επισημαίνει πως «οι 
εξηγήσεις δεν είναι εύκολες». «Είναι εύκολο να πούμε ότι ο γονέας είναι ρατσιστής. Το 
θέμα είναι να δούμε τι έχει κάνει το κράτος ώστε να επιτρέπει τη συνύπαρξη. Αυτό είναι 
το πρόβλημα που υπάρχει και με τους Ρομά αλλά και με τους μετανάστες. Η 
αντίδραση των γονέων σε τελική ανάλυση είναι αναμενόμενη», τονίζει ο κ. 
Χριστόπουλος και προσθέτει: «Φυσικά υπάρχει ρατσισμός, φυσικά υπάρχουν 
στερεότυπα κλπ. Αλλά όλα αυτά βασίζονται σε ένα κράτος που στοιχειωδώς δεν κάνει 
τα απαραίτητα για να τα αμβλύνει. Είναι λοιπόν ένα σύνθετο θέμα, δεν είναι απλό». 
 
Ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
υπογραμμίζει ότι «το πρόβλημα είναι πως το ελληνικό κράτος δεν αναλαμβάνει 
ευθύνες, δεν δημιουργεί μηχανισμούς για να σπρώξει τους ανθρώπους να στείλουν τα 
παιδιά τους σχολείο». «Η κοινωνία έχει ευθύνες, αλλά εγώ δεν μπορώ να δω τις 
ευθύνες της έξω από ένα ευρύτερο σύστημα πολιτικής αρμοδιότητας», αναφέρει. 
Τόσο ο κ. Δημήτρης Χριστόπουλος, όσο και κ. Παναγιώτης Δημητράς τονίζουν την 
ευθύνη της πολιτείας, επισημαίνοντας πως η εκπαίδευση δεν είναι μόνο δικαίωμα, 
αλλά είναι και υποχρέωση. 
Όπως αναφέρουν και οι δύο, οι γονείς Ρομά αλλά και η πολιτεία είναι υποχρεωμένοι 
να διασφαλίσουν την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά, ακόμα και αν χρειαστεί από την 
πολιτεία να κάνει χρήση του «ποινικού οπλοστάσιού» της. «Υπάρχουν συνταγματικά 
καθήκοντα. Αν οι Ρομά δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο, αυτό γίνεται υπό την 
ανοχή της κοινωνίας, και τίθεται θέμα μέχρι και ποινικής ευθύνης», δηλώνει ο κ. 
Χριστόπουλος. 
 
«Ένα παιδί πρέπει να πηγαίνει σχολείο και αν δεν πηγαίνει σχολείο, όποιος το 
εμποδίζει πρέπει να τιμωρείται ακόμα και με ποινές. Αυτό δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ 
γιατί δεν θέλουμε τα τσιγγανάκια στο σχολείο», λέει ο κ. Δημητράς και σημειώνει πως 
σε αρκετές περιπτώσεις η πολιτεία γυρίζει την πλάτη της στις μειονότητες εξαιτίας των 
πιέσεων από την κοινωνία. «Ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι Σοφάδες. Η πολιτεία 
ανακοίνωσε μέτρα και τα πήρε όλα πίσω μετά την πίεση του κόσμου». 
Σχετικά με την «κουλτούρα των Ρομά», την οποία πολλοί επικαλούνται ώστε να 
αιτιολογήσουν την περιθωριοποίηση τους, οι κύριοι Δημητράς και Χριστόπουλος 
συμφωνούν πως πρόκειται για «ρατσιστικά στερεότυπα», τα οποία συνειδητά ή 
ασυνείδητα επαναλαμβάνονται από τους πολίτες. 
 
Ποιοι είναι όμως τελικά οι Ρομά; Όπως σημειώνει ο κ. Χριστόπουλος, αλλά και ο κ. 
Δημητράς, υπάρχει διαφοροποίηση στο εσωτερικό των Ρομά. Υπάρχουν αυτοί που 
έχουν ενταχθεί και αυτοί που είναι περιθωριοποιημένοι. Ο ισχυρισμός λοιπόν της 
«αυτοπεριθωριοποίησης» των Ρομά, λόγω κουλτούρας, δεν ευσταθεί, καθώς μεγάλο 
μέρος από αυτούς έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Τι διαφορετικό έχει ο ένας 
από τον άλλον; «Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων είναι τόσο μεγάλες ταξικά, που 
αναιρούν μία ενιαία εικόνα για το τι είναι τσιγγάνος. Το πρόβλημα δεν είναι η 
κουλτούρα των Ρομά αλλά η τάξη τους», σημειώνει ο κ. Χριστόπουλος και καταλήγει 
επισημαίνοντας πως το επιχείρημα της «διαφορετικής κουλτούρας» είναι ένα 
επιχείρημα που «χρησιμοποιείται για να αποφύγουμε το πρόβλημα, να πούμε πως 
είναι διαφορετικοί από εμάς και πως δεν αξίζει να κάνουμε τίποτα».  
 



Ο Παναγιώτης Δημητράς αναφέρει πως οι ενταγμένοι Ρομά δεν επιθυμούν συνήθως 
να έχουν σχέσεις με τους περιθωριοποιημένους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στο 
παρελθόν έχουν εκμεταλλευτεί προς όφελός τους και κάποιες κρατικές επιδοτήσεις 
(για παράδειγμα το επιδοτούμενο πρόγραμμα στέγασης). Σχολιάζοντας την 
εγκληματικότητα που καταγράφεται στις τάξεις των περιθωριοποιημένων Ρομά, 
υπενθυμίζει πως το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι είχε 
προειδοποιήσει από το 1996 την τότε κυβέρνηση για αυτό το φαινόμενο. «Άμα τους 
έχεις στο περιθώριο τι θα κάνουν για να ζήσουν. Κάποιοι θα ξεπεράσουν τις 
αναστολές και θα περάσουν στο έγκλημα. Μας το είχαν πει και οι ίδιοι πως δεν τους 
μένει τίποτα άλλο. Όταν τους περιθωριοποιείς τους στέλνεις στο έγκλημα», καταλήγει. 
 

 

 3. Μη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποιητικού ελληνομάθειας που 
οδηγεί καθημερινά σε αδιέξοδο χιλιάδες αλλοδαπούς. 

  
Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας με τον ν. 3386/2005 έχει ορισθεί ως προαπαιτούμενο 
για την απόκτηση της άδειας του επί μακρόν διαμένοντος25. Με το ΠΔ. 150/2006 (ΦΕΚ 
160 Α΄) προβλέπεται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων 
χωρών για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος για τους 
αλλοδαπούς και με το ΦΕΚ1638/17-08-2007 αποφασίζεται 1. ότι φορέας διεξαγωγής 
των εξετάσεων πιστοποιητικού ελληνομάθειας είναι η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων του ΥΠΔΒΘ με την επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, το οποία τελεί υπό την εποπτεία του και 2. ότι οι εξετάσεις διεξάγονται δύο 
φορές τον χρόνο, τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο. Ειδικότερα ζητήματα για τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων διευκρινίζονται με την τροποποιητική ΚΥΑ (Α.Π.999, 03-03-
2008). 
  
Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εξετάσεις που οδηγούν στην πιστοποίηση και άρα στην 
απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος δεν έχουν διεξαχθεί για διάστημα 
περίπου δύο χρόνων. Έτσι, χιλιάδες αλλοδαποί καθημερινά απευθύνονται στους κατά 
τόπους Δήμους για την έκδοση της εν λόγω άδειας χωρίς αποτέλεσμα. Οι Δημοτικές 
αρχές αλλά και οι ίδιοι οι αλλοδαποί άλλοτε μόνοι τους και άλλοτε μέσω δικηγορικών 
γραφείων προσπαθούν να διαλευκάνουν το «μυστήριο» των εξετάσεων. Δεκάδες 
άνθρωποι τηλεφωνούν και επισκέπτονται καθημερινά την Γενική Γραμματεία Δια Βίου 
Μάθησης και το Υπουργείο Παιδείας ζητώντας την πιστοποίηση, κανείς όμως δε 
φαίνεται να γνωρίζει πότε και από ποιον θα διενεργηθούν οι εξετάσεις. 

 

 
4. Αντιδράσεις για τη στατιστική αποτύπωση των παιδιών των 
μεταναστών που φοιτούν σε παιδικούς σταθμούς 

 
Θύελλα αντιδράσεων από δημοτικές Αρχές και τοπικούς φορείς προκάλεσε στις 
11/10/2012 η κίνηση του υπουργου Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη να αποστείλει 
αίτημα για τη συγκέντρωση στοιχείων ως προς τα παιδιά αλλοδαπών που έγιναν δεκτά 
σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε ανταπόκριση μάλιστα 
σχετικής ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας 
Παναγιώταρος26.  
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Διευκρινίσεις για την κίνησή του αυτή έδωσε ο κ. Στυλιανίδης, επισημαίνοντας πως το 
αίτημα για στοιχεία αφορούσε μόνο στατιστική αποτύπωση και σε καμία περίπτωση 
δεν ζητούνται προσωπικά δεδομένα των παιδιών. «Η ιθαγένεια δεν αποτελεί κριτήριο 
επιλογής παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων» σημείωσε.  
Ωστόσο, οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν συνδέονται και με τις προεκλογικές 
αναφορές του βουλευτή της Χρυσής Αυγής. «Αν μπει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή θα 
κάνει εφόδους στα νοσοκομεία αλλά και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και θα πετά 
στον δρόμο τους λαθρομετανάστες και τα παιδιά τους» είχε πει ο Η. Παναγιώταρος.  
 

 
5. Προκαταρκτική εξέταση κατά του καθηγητή γυμνασίου που απείλησε 
αλλοδαπούς μαθητές ότι θα φωνάξει τη Χρυσή Αυγή 
 
Tη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε στις 19/12/2012 ο περιφερειακός 
διευθυντής εκπαίδευσης Αττικής, Γιάννης Κουμέντος για το περιστατικό στο 46ο 
Γυμνάσιο Αθηνών, στα Εξάρχεια, κατά το οποίο νεοδιόριστος καθηγητής, στις αρχές 
Οκτωβρίου 2012,  την ώρα μιας διένεξης με αλλοδαπούς μαθητές, απείλησε ότι θα 
φωνάξει την Χρυσή Αυγή27. Το 46ο Γυμνάσιο Αθηνών είναι ένα σχολείο με 150 
μαθητές από 19 διαφορετικές χώρες που συνυπάρχουν μέσα από τα προγράμματά 
του και επί δέκα χρόνια τώρα λειτουργεί επιτυχώς, με πλήρη και ολοκληρωμένη 
πολιτική ενσωμάτωσης των αλλοδαπών. 

 
6. Άσκηση πιέσεων σε Αλβανίδα μαθήτρια στα Φάρσαλα για να μη γίνει 
σημαιοφόρος στην παρέλαση εθνικής επετείου 
 
Νέο κρούσμα ρατσισμού και μάλιστα αυτή τη φορά από μαθητές προς συμμαθήτρια 
τους, σημειώθηκε με αφορμή την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2012 στο ΕΠΑΛ 
Φαρσάλων28. Μαθητές απαίτησαν να μην είναι σημαιοφόρος στην παρέλαση 
αριστούχα μαθήτρια αλβανικής καταγωγής, απειλώντας μάλιστα ότι αν δεν 
εισακουστούν, θα φωνάξουν τη Χρυσή Αυγή. 
  
Ο διευθυντής του ΕΠΑΛ μετέφερε την απαίτηση των μαθητών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση Λάρισας από όπου του διεμήνυσαν ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, να 
σηκώσει τη σημαία δηλαδή ο μαθητής ή η μαθήτρια με την καλύτερη βαθμολογία. 
Τελικά η ίδια η μαθήτρια αποφάσισε να μην είναι η σημαιοφόρος στην παρέλαση 
παραχωρώντας τη θέση της στη δεύτερη με την υψηλότερη βαθμολογία. Όπως είπε, 
το έκανε από σεβασμό στο εθνικό σύμβολο και στον διευθυντή της. 

 
7. Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του 
Στρασβούργου για διακρίσεις σε βάρος μαθητών Ρομά 

 
Στις 11/12/2012 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
εκδικάζοντας προσφυγή 140 Ελλήνων Ρομά, έκρινε ότι οι ελληνικές αρχές δεν 
έχουν επιτύχει την ενσωμάτωση των ανήλικων τέκνων των Ρομά στο εθνικό 
σύστημα εκπαίδευσης καθώς παρατηρούνται συχνά φαινόμενα διακρίσεων εις 
βάρος τους29. Το ΕΔΑΔ καταδίκασε τη χώρα μας για παραβίαση του άρθρου 14 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στο οποίο 
προβλέπεται η απαγόρευση των διακρίσεων καθώς και για παραβίαση του 
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άρθρου 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, στο οποίο κατοχυρώνεται το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών των οικογενειών 
των Ρομά, οι οποίοι διαμένουν στον Ασπρόπυργο Αττικής. 
 
Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, το 12ο Δημοτικό Σχολείο 
Ασπροπύργου έχει μετατραπεί σ’ ένα σχολείο, όπου φοιτούν αποκλειστικά 
μαθητές προερχόμενοι από οικογένειες Ρομά καθώς οι υπόλοιποι γονείς έχουν 
μεταφέρει τα παιδιά τους σε γειτονικά σχολεία ώστε να μη βρίσκονται στο ίδιο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον με τους Ρομά, τους οποίους κατηγορούν για 
παραβατική συμπεριφορά. Να σημειωθεί ότι οι 140 Ρομά είχαν προσφύγει και 
στο παρελθόν στο Δικαστήριο για το ίδιο θέμα και με την υπ. αριθμ. 
411/5.6.2008 απόφαση, το ΕΔΑΔ είχε καταδικάσει τη χώρα μας. Μάλιστα, με τη 
νέα απόφαση, επισημαίνεται ότι δεν παρατηρείται καμία μεταβολή στη στάση 
της ελληνικής πλευράς καθώς εξακολουθούν να μη λαμβάνονται υπ’ όψη οι 
ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών των Ρομά, οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. 
 
Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά στο άρθρο 46 ΕΣΔΑ, στο οποίο 
προβλέπεται η δεσμευτική ισχύς και η υποχρεωτική εκτέλεση των αποφάσεων 
του ΕΔΑΔ. Το ΕΔΑΔ τόνισε ότι δε συντρέχει κάποιος αντικειμενικός λόγος, ο 
οποίος να δικαιολογεί τη συγκεκριμένη διακριτική μεταχείριση, ενώ επισήμανε 
ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δώσει τις αναγκαίες διευκρινίσεις για τους 
λόγους που έχουν οδηγήσει στην αποκλειστική φοίτηση Ρομά στο 
συγκεκριμένο σχολείο υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι στο διάστημα που 
μεσολάβησε από την προηγούμενη δικαστική κρίση (2008-2010), έχουν 
αυξηθεί τα περιστατικά διακρίσεων εις βάρος της συγκεκριμένης κατηγορίας 
του πληθυσμού και έχει δημιουργηθεί η εικόνα ενός σχολείου «γκέτο». 
 
Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι παραβιάζεται το άρθρο 14 
ΕΣΔΑ και το άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και καταδίκασε την 
ελληνική κυβέρνηση να καταβάλει 1.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη 
σε καθέναν από τους προσφεύγοντες ενώ τους επιδίκασε συνολικά 2.000 για 
τα δικαστικά έξοδα 
 
Β) Καλές Πρακτικές 

 

 
1. Διεξαγωγή Προγραμμάτων Εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και 
ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλους φορείς 

 

Στις 17 Απριλίου 2012 ξεκίνησαν τα Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας 

και  Ιστορίας για γονείς μετανάστες, που υλοποιούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η 

Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, και το Κέντρο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ΕΡΓΟΝ, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο του 



Ετήσιου Προγράμματος 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων 

Χωρών στην Ελλάδα30. 

Τα Προγράμματα εστιάζουν στην υποστήριξη της ενταξιακής προσπάθειας 500 

γονέων μεταναστών, νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα, μέσα από την κατανόηση 

των βασικών παραμέτρων της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας και την 

προσαρμογή τους σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Η γνώση της Ελληνικής 

Γλώσσας και Ιστορίας είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή κοινωνική και 

οικονομική τους ένταξη, διότι περιορίζει τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και 

βελτιώνει τους όρους ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία. 

Τα 20 σεμινάρια Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας πραγματοποιούνται σε 

πιστοποιημένες δομές εκπαίδευσης, σε 17 Δήμους της χώρας όπου παρουσιάζεται 

υψηλή συγκέντρωση μεταναστών: 

 Αθήνα 

 Πειραιά 

 Ελευσίνα 

 Θεσσαλονίκη 

 Κασσάνδρα 

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 150 ώρες και περιλαμβάνει 14 θεματικές ενότητες, που 

αφορούν, κυρίως, στην κατανόηση και εκφορά απλού λόγου, καθώς και στην 

ανταλλαγή πληροφοριών για καθημερινά θέματα και για την ικανοποίηση άμεσων 

αναγκών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα 

δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών τους, εφόσον το επιθυμούν.  

Μέσα από τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, οι γονείς μετανάστες θα 

αναπτύξουν τις γραπτές και προφορικές τους δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα, ώστε 

να διευκολυνθούν στις κοινωνικές τους συναναστροφές και συναλλαγές με τις 

δημόσιες υπηρεσίες, να απορροφηθούν αποτελεσματικότερα στην ελληνική αγορά 

εργασίας, να μπορούν να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους 

και να συμμετέχουν ενεργά στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.  

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος 

στις εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας, το οποίο αποτελεί το απαιτούμενο «εισιτήριο» για το πέρασμα στο 

καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος» στη χώρα μας και τη δυνατότητα απόκτησης 

της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον το επιθυμούν. 
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 Λάρισα 

 Βόλος 

 Θήβα 

 Λαμία 

 

 Ναύπλιο 

 Καλαμάτα 

 Πύργος 

 Ιωάννινα 

  

 Ηράκλειο 

 Χανιά 

 Ρόδος 

 Κέρκυρα 

 



Αναγνωρίζοντας ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αναφαίρετο δικαίωμα στην αρχή 

των ίσων ευκαιριών και της μη διάκρισης, η προώθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης 

συμβάλλει - και μέσω της υλοποίησης Προγραμμάτων Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας 

και Ιστορίας - στην αποδοχή και τη διασφάλιση του πολιτισμικού πλουραλισμού για μια 

πολυπολιτισμική και ανοιχτή ελληνική κοινωνία. 

 

2. Εκπαιδευτική δράση της Γ.Γ. Νέας Γενιάς και του Εβραϊκού Μουσείου 
Ελλάδας με τίτλο  «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα» 
 
Τον Ιούνιο του 2012 η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ξεκίνησαν την 
υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης που φέρει τον τίτλο: «Διδάσκοντας για το 
Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα»31. Η συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται από το Εβραϊκό 
Μουσείο Ελλάδος και διεξάγεται ετησίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από το 2004  
Πρόκειται για μια σειρά σεμιναρίων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποσκοπούν στην 
ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο θέμα της βίας των κρατών, καθώς 
και στην ενεργοποίηση των νέων πολιτών για τη διασφάλιση της ειρήνης και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. 
 
Οι Έλληνες  χριστιανοί Ορθόδοξοι, όπως και οι Αρμένιοι Έλληνες πολίτες, αποτέλεσαν 
και οι ίδιοι θύματα γενοκτονίας στη Μικρά Ασία και τον Πόντο, γεγονός που 
στοιχειοθετεί έναν επιπρόσθετο λόγο ευαισθητοποίησής μας απέναντι σε κάθε είδους 
ρατσισμό, μισαλλοδοξία και δαιμονοποίηση της διαφορετικότητας, τάσεις που φαίνεται 
να ενισχύονται στη χώρα μας.  
 
Τα σεμινάρια προβλέπεται να γίνουν το Φθινόπωρο του 2012 και οι πόλεις διεξαγωγής 
τους προκρίνονται με γνώμονα την ύπαρξη εβραϊκών κοινοτήτων και τη δυνατότητα 
συμμετοχής επιβιωσάντων από το Ολοκαύτωμα. Οι πρώτες πόλεις στις οποίες θα 
πραγματοποιηθούν σεμινάρια είναι ο Βόλος και τα Ιωάννινα. 
 
Στα Ιωάννινα επιβιώνει μια από τις παλαιότερες αμιγώς ρωμανιώτικες εβραϊκές 
κοινότητες της πατρίδας μας (8ο μ.Χ αι). Η ρωμανιώτικη ελληνοεβραϊκή παράδοση 
είναι η αρχαιότερη της Ευρώπης, σύμφωνα με αρχαιολογικά κατάλοιπα του 3ου αι π.Χ. 
Η καθομιλουμένη της ήταν η Ελληνική, γεγονός που αποτελεί απτή απόδειξη των 
πανάρχαιων δεσμών μεταξύ του Ελληνισμού και του Εβραϊσμού. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι δύο Γιαννιώτες Εβραίοι έπεσαν στη Μάχη του Σαγγάριου κατά τη Μικρασιατική 
Εκστρατεία και άλλοι τρεις στο Αλβανικό Μέτωπο. Κατά το Ολοκαύτωμα, η κοινότητα 
δέχθηκε καίριο πλήγμα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού οδηγήθηκε στο 
Άουσβιτς. 
 
Η Εβραϊκή κοινότητα Βόλου ανήκει στις κοινότητες που υπέφεραν πολύ λιγότερο από 
τη ναζιστική κατοχή χάρη στη στήριξη των Χριστιανών συμπολιτών τους και ιδιαίτερα 
της τοπικής Εκκλησίας. Στην Κατοχή, πολλοί από τους Βολιώτες Εβραίους 
συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση. 
Για την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων η πραγματοποίηση του σεμιναρίου 
«Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα» έχει μια ξεχωριστή αξία και σημασία, 
δεδομένης της εμφάνισης ομάδων και ατόμων που, χρησιμοποιώντας κυρίως το 
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διαδίκτυο, διασπείρουν στις εφηβικές ψυχές, σειρά ψευδών πληροφοριών, 
προσπαθώντας μέσα από την αμφισβήτηση του Ολοκαυτώματος να μετατρέψουν τις 
θρησκευτικές διαφορές από πλούτο της ελληνικής κοινωνίας σε αιτία μίσους, 
αντιπαραθέσεων και βίας. 

 

 

3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με θέμα τις κοινωνικές διακρίσεις, τη μετανάστευση και 
την ιδιότητα του πολίτη 
 
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί δύο διδακτικά εξάμηνα και 
ακολουθείται από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, αποσκοπεί στην κατανόηση 
και την ανάλυση32:  
 
α) των παραγόντων που παράγουν και αναπαράγουν την ανισότητα, τις διακρίσεις και 
τον αποκλεισμό σε διεθνές, κρατικό και τοπικό επίπεδο στη συγχρονία και τη 
διαχρονία. των παραγόντων που παράγουν και αναπαράγουν την άνιση πρόσβαση 
κρατών, ομάδων και ατόμων στα υλικά αγαθά, το κύρος και την εξουσία.  
β) των διαφορετικών κατηγοριών κοινωνικών ταξινομήσεων, των πολλαπλών 
κριτηρίων κατάταξης των ατόμων και των ομάδων στην κοινωνική ιεραρχία (οικονομική 
επιφάνεια, ηλικία, φύλο, φυλή, εθνική καταγωγή ή ιθαγένεια, μόρφωση, κ.ά.).  
γ) του περίπλοκου συνδυασμού τους που διαμορφώνει τις διάφορες βαθμίδες και 
αποχρώσεις της κοινωνικής ιεραρχίας. της σχετικής βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε κάθε 
κοινωνία και εποχή.  
δ) του ρόλου του κράτους και των θεσμών στην παραγωγή, αναπαραγωγή και 
καταπολέμηση των ανισοτήτων, των διακρίσεων και του αποκλεισμού.  
ε) των τρόπων καταπολέμησης των ανισοτήτων, των διακρίσεων και του αποκλεισμού.  
στ) των ιδεολογιών/ αξιακών συστημάτων που νομιμοποιούν/ απονομιμοποιούν την 
ανισότητα, καθώς και της πορείας τους στο χρόνο.  
  
Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η ισορροπία μεταξύ της σφαιρικής 
διεπιστημονικής κατάρτισης, της θεωρητικής και ερευνητικής επάρκειας, της 
εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και της ικανότητας σχεδιασμού 
πολιτικών στο χώρο τόσο της κοινωνικής όσο και της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προσέγγιση της μετανάστευσης ως σύγχρονου 
κοινωνικού ζητήματος που συνδυάζει πολιτισμικές και κοινωνικές διακρίσεις και 
ανισότητες και αποτελεί κεντρικό πολιτικό ζήτημα στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ιδιότητα 
του πολίτη θα αποτελέσει βασικό άξονα ανάλυσης τόσο αναφορικά με τη διαχείριση 
της ετερότητας, της διαφορετικότητας και τον τρόπο αντιμετώπισης της 
πολυπολιτισμικότητας όσο και με την ίδια τη διαδικασία κρατικής, εθνικής και 
υπερεθνικής συγκρότησης.  
 
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων οργανώνεται με τη μορφή εκπαιδευτικών 
Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.), οι οποίες συγκροτούνται από επιμέρους γνωστικά 
αντικείμενα: 
 
Α. Εισαγωγή στην έρευνα -Μεθοδολογία  
1. Ποιοτικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα  
2. Ποσοτικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα 
Β. Κράτος και πολιτικές για τις ανισότητες 
1. Μετασχηματισμοί του κράτους και πολιτική θεωρία   
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2. Έθνος, θρησκεία και πολιτική 
3. Δίκαιο αλλοδαπών: ευρωπαϊκές και εθνικές διαστάσεις 
Γ. Ιδιότητα του πολίτη  
1. Ιδιότητα του πολίτη και μετανάστευση 
2. Ιδιότητα του πολίτη, ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση 
Δ. Μετανάστευση  
1. Μετανάστευση και διασπορά στη νεότερη και σύγχρονη εποχή 
2. Μετανάστευση, πολιτικές ένταξης και παρέκκλιση  
Ε. Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση 
1. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός 
2. Κοινωνικές ανισότητες: εργασία, απασχόληση, φύλο  
3. ‘Εκπαίδευση για όλους’: Εκπαιδευτική πολιτική και διαχείριση της διαφορετικότητας 
στην κοινωνία του ρίσκου 
  

 

4. Ίδρυση Αλβανικού σχολείου στη Δομοκό 

Τη λειτουργία Αλβανικού σχολείου ανακοίνωσε και επίσημα στις 21/10/2012 ο 
δήμαρχος του Δομοκού Στέλιος Σύρος33. Η ανακοίνωση έγινε σε ειδική τελετή, 
παρουσία του πρέσβη της Αλβανίας στην Αθήνα. Όπως έγινε γνωστό, τα μαθήματα θα 
γίνονται από εθελοντές δασκάλους, σε χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος. 

 

 

 

4. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

 
Α) Κέντρα υποδοχής αιτούντων άσυλο 

 

 
1. Προβληματικές οι διαδικασίες που προηγούνται της μεταφοράς 
αλλοδαπών στο Κέντρο της Αμυγδαλέζας 
 
Επιφυλάξεις εκφράζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σχετικά με 
τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των νέων κέντρων κράτησης που 
εξαγγέλθηκαν πρόσφατα από την ελληνική κυβέρνηση34. Στις 30/4/2012 εκπρόσωποι 
του Γραφείου της Υ.Α επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του νέου κέντρου κράτησης 
αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα Αττικής. Σύμφωνα, μάλιστα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. 
το κλιμάκιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συνθήκες διαμονής των μεταναστών 
και τον γενικότερο τρόπο λειτουργίας του κέντρου. Ωστόσο, η Υ.Α. υπογραμμίζει ότι 
κρίσιμο ζήτημα παραμένει η διαδικασία, τα κριτήρια και οι όροι υπό τους οποίους 
πραγματοποιούνται οι μαζικές συλλήψεις και η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης 
των μεταναστών στη διαδικασία ασύλου. 
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Τη στιγμή της επίσκεψης του κλιμακίου στο κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα, 
λειτουργούσε μία πτέρυγα των εγκαταστάσεων στην οποία κρατούνταν 56 αλλοδαποί. 
«Παρότι διαπιστώθηκε ότι οι υλικές συνθήκες κράτησης είναι καλύτερες σε σχέση με 
εκείνες που έχουν παρατηρηθεί σε άλλους χώρους διοικητικής κράτησης αλλοδαπών 
ανά την επικράτεια, η Υ.Α. εκφράζει γενικότερα επιφυλάξεις σχετικά με τη λειτουργία 
και την αποτελεσματικότητα των νέων κέντρων κράτησης που εξαγγέλθηκαν 
πρόσφατα» σημειώνεται στην ανακοίνωση της Υ.Α. 
 
«Κρίσιμο ζήτημα για την Υ.Α. παραμένει η διαδικασία, τα κριτήρια και οι όροι υπό τους 
οποίους πραγματοποιούνται οι αστυνομικές επιχειρήσεις μαζικών συλλήψεων 
αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και μεταφοράς τους στο κέντρο κράτησης 
της Αμυγδαλέζας και, μελλοντικά, σε άλλα κέντρα που θα δημιουργηθούν» σημειώνει η 
οργάνωση. 
«Η ανησυχία αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη η 
δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής 
(Πέτρου Ράλλη), καθώς και σε άλλες αστυνομικές διευθύνσεις της επικράτειας. 
Υπάρχει επομένως κίνδυνος, ανάμεσα στους συλληφθέντες με σκοπό την 
απομάκρυνσή τους από τη χώρα, να περιλαμβάνονται και άτομα που έχουν ανάγκη 
διεθνούς προστασίας, τα οποία όμως δεν κατάφεραν να υποβάλουν το αίτημά τους για 
άσυλο». 
«Υπενθυμίζεται επίσης ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η διοικητική κράτηση 
αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα είναι επιτρεπτή για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και μόνο ενόψει της απομάκρυνσής τους στη χώρα καταγωγής ή 
προέλευσης. Σε περίπτωση που η απομάκρυνσή τους είναι ανέφικτη (για λόγους 
νομικούς ή πρακτικούς), η αποτελεσματικότητα του μέτρου της κράτησης εγείρει 
σοβαρά ερωτηματικά» καταλήγει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της. 
 

 

2.  Ίδρυση 25 χώρων κράτησης μεταναστών από τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Δένδια 
 
Την ίδρυση 25 χώρων κράτησης μεταναστών που μπήκαν παράνομα στη χώρα 
προανήγγειλε στις 16/7/2012 ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων 
Σεσίλια Μάλστρομ στις Βρυξέλλες35. 
 
Ο υπουργός επανέλαβε στην επίτροπο αλλά και σε Ευρωπαίους αξιωματούχους πως 
η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της αναφορικά με τα θέματα της αντιμετώπισης 
της παράνομης μετανάστευσης. 
Τα ελληνοτουρκικά σύνορα παραμένουν η μεγάλη «μαύρη τρύπα» του συστήματος 
φύλαξης, που παραμένει σημαντική δίοδος για μετανάστες χωρίς χαρτιά. 
Στη συνάντηση τέθηκε ιδιαίτερα το πρόβλημα με την υπογεγραμμένη αλλά, 
ουσιαστικά, ανενεργή, συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία. «Από τα 180.000 
αιτήματα επανεισδοχών που κατέθεσε η Ελλάδα στην Τουρκία, η γειτονική χώρα 
αποδέχτηκε μόνο 11.000, ενώ τελικά ολοκληρώθηκαν μόλις 3.000», σημείωσε ο κ. 
Δένδιας. 
 
Τελικά το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2012. 
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3. Προγενέστερη εξαγγελία σχεδίου για δημιουργία 30 κέντρων κράτησης  
μεταναστών χωρίς χαρτιά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. 
Χρυσοχοϊδη 

 
Προτού σχεδιαστεί και ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση του κ. Δένδια, η Πολιτεία είχε 
επί προηγούμενης κυβέρνησης έναν παρόμοια αλλά ελαφρά παραλλαγμένο 
σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, την κατασκευή τριών κέντρων κράτησης παράνομων 
μεταναστών σε κάθε μια από τις εννέα Περιφέρειες της χώρας είχε εισηγηθεί το Μάρτιο 
2012 στο Υπουργικό Συμβούλιο ο  υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης36. Την αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης εξέφρασαν οι 
Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, αλλά και δήμαρχοι της Δυτικής 
Μακεδονίας.  
Οι ηπειρωτικές Περιφέρειες είναι: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς 
Ελλάδας, Αττικής και Πελοποννήσου. 
 
Όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, για κάθε χώρο κράτησης θα δημιουργούνται ανεξάρτητα 
αστυνομικά τμήματα που θα στελεχώνονται από 150 νέους αστυνομικούς. Επίσης, σε 
κάθε 250 μετανάστες θα αντιστοιχούν 70 άτομα ως προσωπικό ασφαλείας (security). 
Όπως ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης στη συνάντηση με τους περιφερειάρχες, στους 
οποίους παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης, οι Περιφέρειες έχουν προθεσμία μίας 
εβδομάδας, για να απαντήσουν αν συμφωνούν με τη δημιουργία των κέντρων, καθώς 
και να προτείνουν χώρους. 
Στη συνέχεια, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το υπουργείο 
Άμυνας θα προχωρήσουν στην εξεύρεση των κατάλληλων χώρων. 
Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε 
ότι «οι νόμοι ψηφίζονται και ισχύουν για όλους τους πολίτες». 
Επίσης, ανέφερε ότι τα εξασφαλισμένα κοινοτικά κονδύλια για τα κέντρα κράτησης 
ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ για την τριετία 2011 - 2013. 
Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί για την κατασκευή των 
κέντρων είπε ότι η λύση δεν είναι να ρίχνει ο ένας το πρόβλημα στην αυλή του άλλου, 
ενώ αναφερόμενος ειδικά στην περίπτωση της Κοζάνης είπε ότι πρέπει να πάρουν 
θέση υπεύθυνα όσοι αντιδρούν.  
Έκρουσε, μάλιστα, τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι τον Ιούνιο η χώρα 
κινδυνεύει να βγει εκτός Σένγκεν. 
Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός υπενθύμισε ότι οι 
εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης είχαν γίνει και πριν, χωρίς 
αποτέλεσμα.Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ήταν από εκείνους που 
εξέφρασε διαφωνία, λέγοντας ότι το σύστημα με τους χώρους αυτούς δεν μπορεί να 
λειτουργήσει. Επισήμαε μάλιστα ότι η Θεσσαλία δεν αντιμετωπίζει ζήτημα με 
παράνομους μετανάστες και δεν διαθέτει διαθέσιμο χώρο.  
 
Το Αρχηγείο της Αστυνομίας διένειμε κατά τη σύσκεψη στους περιφερειάρχες έγγραφο 
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κέντρων που θα δημιουργηθούν, στο οποίο γίνεται 
ειδική αναφορά στα ανταποδοτικά οφέλη και τις νέες θέσεις εργασίας, που θα 
προκύψουν σύμφωνα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στις τοπικές κοινωνίες.  
Σύμφωνα με το σχέδιο προβλέπεται ότι κάθε χώρος κράτησης αλλοδαπών θα είναι 
χωρισμένος σε τέσσερις τομείς για κράτηση συνολικά 1.000 ατόμων.  
Κάθε τομέας θα είναι χωρητικότητας 250 ατόμων, ο οποίος θα χωρίζεται σε 5 
πτέρυγες των 50 ατόμων. 
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Κάθε πτέρυγα (1/5 τομέα) 50 ατόμων περιλαμβάνει: 
 Χώρους διαμονής 
 Χώρο εστιατορίου 
 Χώρους υγιεινής (WC, ντους) 
 Χώρο θρησκευτικής λατρείας 
 Υπαίθριο χώρο άθλησης 
 Ελεύθερους χώρους - προαυλισμού 
 Η εγκατάσταση θα έχει τριπλή περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ (η εξωτερική θα έχει 

κονσερτίνα) και θα είναι ύψους 3 μέτρων. 
 Περιλαμβάνει Διοικητήριο με χώρους διοίκησης, προσωπικού και λοιπούς 

απαραίτητους χώρους (χώρος ιατρείου με αναρρωτήριο, γραφείο 
πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χώρος για παραμονή εκπροσώπων 
συνεργαζόμενων φορέων, κλπ.). 

 Φύλαξη 
 Εξωτερική φύλαξη από αστυνομικό προσωπικό με οπλισμό 
 Εσωτερική φύλαξη από ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας 
 Υποστήριξη από τεχνικά μέσα επιτήρησης (κλειστό κύκλωμα καμερών- CCTV) 
 Ανταποδοτικά Οφέλη 
 Ίδρυση αστυνομικής Υπηρεσίας (150 αστυνομικοί) 
 Ιδιωτικό προσωπικό Ασφαλείας (300 άτομα) 
 Κάλυψη αναγκών σίτισης από εταιρεία Catering 
 Παροχή υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας 
 Συνεργείο καθαρισμού 
 Συνεργία συντήρησης- τεχνικής κάλυψης  

o Εκμετάλλευση κιλικίων 
o Υπηρεσίες καθαριστηρίου (πλυντήρια, στεγνωτήρια). 

Συνολικά θα απασχοληθούν στο κέντρο κράτησης 1.000 περίπου άτομα από τη τοπική 
κοινωνία. 
 
 
Ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις από τους περιφερειάρχες. 
Την αντίρρησή του για τη δημιουργία χώρων προσωρινής κράτησης μεταναστών στην 
περιοχή του εξέφρασε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, 
τονίζοντας ότι η όποια συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται ερήμην της κοινωνίας και χωρίς 
στοιχειώδη διαβούλευση. 
Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο ίδιος θα αναλάβει πρωτοβουλία ώστε ο σχεδιασμός να τεθεί 
σε συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, θα ζητηθεί η γνώμη όλων 
των τοπικών φορέων και παράλληλα το θέμα θα τεθεί και στο διοικητικό συμβούλιο της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. 
Επίσης, ανέφερε ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προβλέπει 
απόφαση για τη δημιουργία των κέντρων κράτησης πριν την υπολογιζόμενη λήξη των 
εργασιών της Βουλής και ως εκ τούτου ο χρόνος διαβούλευσης με τις τοπικές 
κοινωνίες είναι ελάχιστος.  
 
Την αντίθεσή του εξέφρασε και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, 
ενώ... επί ποδός πολέμου βρίσκονται ήδη οι κάτοικοι στη Νεάπολη Κοζάνης, όπου 
σχεδιάζεται να λειτουργήσει το πρώτο κέντρο κράτησης.  
«Δεν υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία στρατόπεδα που να πληρούν τις προϋποθέσεις 
για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων», ανέφερε η πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, δήμαρχος Εορδαίας, Παρασκευή Βρυζίδου και τόνισε ότι 
θα γίνει δημοκρατικός διάλογος για το θέμα στα δημοτικά συμβούλια και στο 
περιφερειακό συμβούλιο. 
Αντίθετος στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών εντός των ορίων του δήμου 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης δηλώνει και ο δήμαρχός του Γιάννης Αναστασιάδης. 



Ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Ευθύμης Φωτόπουλος που συμμετείχε 
στη συνάντηση με τον Μ.Χρυσοχοΐδη επισήμανε ότι η περιφέρεια δεν πρόκειται να 
σταθεί απέναντι στη βούληση των τοπικών κοινωνιών. 
 
Στις 27 /3/ 2012 το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής υπερψήφισε τη δημιουργία 
τριών Κέντρων Φιλοξενίας Μεταναστών στην Αττική. Σε προσεχή του συνεδρίαση θα 
προτείνει τους χώρους για την εγκατάσταση των κέντρων αυτών και για αυτό ζητά η 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής να προτείνει συγκεκριμένους χώρους όπου θα 
δημιουργηθούν τα Κέντρα. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός σημείωσε ότι 
«πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική "ναι στα κέντρα, αλλά στην αυλή του γείτονα"» και 
επισήμανε τον «ορατό και άμεσο κίνδυνο να βγούμε από τη Συνθήκη Σέγκεν, με 
καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα».  
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Β. Κικίλιας δήλωσε ότι η παράταξη 
«στηρίζει την πρόταση με τη λογική ότι θα γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των 
ανθρώπων. Οφείλουμε να δώσουμε ανάσα στο ιστορικό κέντρο».  
Ο επικεφαλής της παράταξης Αττική Οδός Θ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι πρέπει να 
τεθούν όροι επαναπροώθησης και απέλασης και όχι όροι φιλοξενίας.  
Οι υπόλοιπες παρατάξεις καταψήφισαν την πρόταση. Ο επικεφαλής της παράταξης 
Αττική Οικολογική Απάντηση Κ. Διάκος υποστήριξε ότι «δεν είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν κέντρα φιλοξενίας χωρίς διαβούλευση». Ο Ν. Βούτσης από την Αττική 
Συνεργασία μίλησε για αποπροσανατολισμό του κόσμου από τις εκλογές. Ανάλογη 
ήταν και η θέση του Δ. Βαρελά από την Αττική Γη που σημείωσε ότι «κάθε φορά που 
γίνονται εκλογές κάποιο θέμα βγαίνει στο προσκήνιο για να αποπροσανατολίζεται ο 
κόσμος». Ο Γ. Μανουσογιαννάκης από τη Λαϊκή Συσπείρωση και ο Στ. Παναγούλης 
από το Άρμα Πολιτών δήλωσαν κατηγορηματικά αντίθετοι στην προωθούμενη πολιτική 
και ο Χρ. Καπάταης από το Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής είπε ότι «δεν θα 
λυθεί το πρόβλημα, εάν γεμίσει η Ελλάδα φυλακές».  
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δήμαρχοι Ασπροπύργου Ν. 
Μελετίου, Μάνδρας-Ειδυλλίας Γ. Δρίκος και Μεγαρέων Ι. Μαρινάκης που εξέφρασαν 
την έντονη αντίθεσή τους στη δημιουργία των Κέντρων στην περιοχή τους. Με τη θέση 
τους συντάχθηκε και η Αντιπεριφερειάρχης Δ. Αττικής Στ. Δήμου 
Επίσης, στις 28/3/2012 , τη διαβεβαίωση ότι θα παραμείνει κέντρο πρώτης υποδοχής 
μεταναστών και δεν πρόκειται να μετατραπεί σε κέντρο κράτησης το ήδη υπάρχον 
κτιριακό συγκρότημα της Σάμου, έδωσε ο βουλευτής του νομού, Πυθαγόρας Βαρδίκος. 
Ο βουλευτής ενημερώθηκε για το θέμα από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο 
οποίος του δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κέντρο κράτησης σε 
κανένα νησί. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε συνάντηση των 
περιφερειαρχών των νησιωτικών περιοχών με τον κ. Χρυσοχοΐδη. 
Εξάλλου και ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, ενημερώθηκε 
από τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Νάσο Γιακαλή ότι δεν υπάρχει θέμα 
δημιουργίας Κέντρων Κράτησης στη νησιωτική Ελλάδα. 
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι αρχές του νομού έχουν στείλει εδώ και αρκετό καιρό σχετικά 
έγγραφα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στα οποία αποτυπώνεται η άρνηση 
της τοπικής κοινωνίας για την μεταφορά μεταναστών από άλλα σημεία της χώρας στο 
κέντρο υποδοχής της ακριτικής Σάμου. 
 
 

4. Δημιουργία κέντρου κράτησης αλλοδαπών χωρίς χαρτιά στο Δήμο 
Αθηναίων 
 
Κέντρο κράτησης αλλοδαπών χωρίς χαρτιά, προτίθεται να δημιουργήσει εντός των 
ορίων του ο δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Προστασίας 



του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης, Ν. Δένδια και του δημάρχου Αθηναίων, Γ. Καμίνη, 
μετά τη σημερινή συνάντησή τους στο Δημαρχιακό Μέγαρο37. 
Όπως δήλωσε, μετά τη συνάντηση, ο κ. Καμίνης, «ο δήμος κάνει ό,τι μπορεί για την 
κοινωνική συνοχή και την αναζωογόνηση της πόλης». Σ΄αυτό το πλαίσιο, είπε, είναι 
θετικό «να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας». Ο δήμαρχος είπε ότι ο 
δήμος Αθηναίων συγκατατίθεται στη δημιουργία κέντρου εντός των ορίων του, 
επιδιώκοντας να δώσει το παράδειγμα, με την προσδοκία να το ακολουθήσουν και 
άλλοι δήμοι. 
 
Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η δημιουργία Κέντρων είναι απαραίτητη, προκειμένου να 
σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές προς τα σύνορα. Όπως είπε, «θα 
ακολουθήσουμε το σχέδιο που υπάρχει από το 2010 και έχει υποβληθεί στην ΕΕ». Στο 
σχέδιο του 2010, προβλέπεται η δημιουργία κέντρων υποδοχής στα σύνορα, κέντρων 
για αιτούντες άσυλο και όσους χρήζουν ανθρωπιστικής στήριξης και κέντρων 
κράτησης για όσους προορίζονται για απέλαση. Επίσης, προβλέπεται η λειτουργία 
ανεξάρτητης Υπηρεσίας Πολιτικού Ασύλου, η στελέχωση της οποίας εκκρεμεί, από το 
2011, οπότε θεσμοθετήθηκε. 

 

 

 

Β) Ζητήματα παραβίασης του δικαιώματος στη στέγαση και 
στο άσυλο 

 
1. Αδικαιολόγητη παραμονή στη φυλακή αλλοδαπών που έχουν εκτίσει 
την ποινή τους 

 
«Δεκάδες μετανάστες που έχουν εκτίσει την ποινή που τους επιβλήθηκε παραμένουν 
στις ελληνικές φυλακές, καθώς δεν είναι δυνατόν να απελαθούν», τόνισετην 1/5/2012, 
σε δηλώσεις του στο Βήμα 99,5, ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων Σπύρος 
Καρακίτσος38. 
Σύμφωνα με τον κ. Καρακίτσο, συνολικά περίπου 400 αλλοδαποί που δεν μπορούν να 
απελαθούν από την Ελλάδα, καθώς η χώρα από την οποία δηλώνουν ότι προέρχονται 
είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, παραμένουν στα σωφρονιστικά καταστήματα ως 
«φιλοξενούμενοι» παρά το γεγονός ότι έχουν εκτίσει την ποινή που τους έχει επιβληθεί 
από την ελληνική Δικαιοσύνη. 
 «Η απέλαση των καταδικασθέντων μεταναστών προβλέπεται από τη δικαστική 
απόφαση, αλλά δεν μπορεί να εκτελεστεί, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να 
παραμένουν στις φυλακές, υπό κανονικές συνθήκες κράτησης, για χρονικό διάστημα 
έως 12 μηνών επιπλέον της ποινής τους», εξήγησε. 
 Ο πρόεδρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων αναφέρθηκε στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ελληνικές φυλακές και έκανε λόγο για «σύστημα υπό κατάρρευση». 
 

2. Εκκένωση διαμερισμάτων με ξένους μετανάστες στην Αθήνα 

 

Στις 25/3/2012 άρχισε ο έλεγχος διαμερισμάτων του Κέντρου της Αθήνας που 
αποτελούν κίνδυνο εστιών μόλυνσης από την διαμονή υπεράριθμων μεταναστών από 
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τα μικτά κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), του Δήμου Αθηναίων, του αρμόδιου Εθνικού Φορέα για τα 
Λοιμώδη Νοσήματα (Κ.ΕΛ.Π.ΝΟ), με την παρουσία των Εισαγγελικών Αρχών.39 Οι 
έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάση τα νέα μέτρα που εξήγγειλαν ο Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, και ο Υπουργός Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος και αφορούν στην αυστηροποίηση 
των ποινών, από πταίσμα σε πλημμέλημα, της υπεράριθμης στέγασης ανθρώπων σε 
διαμερίσματα και τον υποχρεωτικό υγειονομικό τους έλεγχο. 

Στο πλαίσιο της εξόρμησης από τα μικτά κλιμάκια ελέγχθηκαν χώροι σε τρεις 
πολυώροφες πολυκατοικίες του κέντρου της Αθήνας (Αγίου Κωνσταντίνου, 
Χαλκοκονδύλη, Μενάνδρου) για τις οποίες είχαν παρασχεθεί πληροφορίες πολιτών 
στις Αστυνομικές Αρχές. Σε διαμέρισμα της οδού Μενάδρου, βρέθηκαν, κατά τη 
διάρκεια της έρευνας που έγινε παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού, συνολικά 21 
μετανάστες. Από αυτούς, οι 6 προσήχθησαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθηνών, διότι 
δεν έφεραν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής στη χώρα και κρατούνται για 
επιστροφή στη χώρα τους. 

Συνελήφθη, ακόμα, ένας ημεδαπός, ο οποίος εισέπραττε από τους μετανάστες 3 - 5 
ευρώ την ημέρα/ανά άτομο για λογαριασμό του ιδιοκτήτη για την εξασφάλιση σε 
αυτούς στέγης, ενώ αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου ο ιδιοκτήτης του 
διαμερίσματος που επέτρεπε την υπεράριθμη διαμονή παράνομων αλλοδαπών. Οι 21 
μετανάστες εξετάστηκαν από τους γιατρούς του Κ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που συμμετέχουν στα 
μικτά κλιμάκια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν μολυσματικές ή μεταδοτικές 
ασθένειες ή άλλα λοιμώδη νοσήματα. Οκτώ από αυτούς υπεβλήθησαν σε 
ακτινογραφικό έλεγχο από τις κινητές μονάδες ελέγχου. Επίσης, δυο διαμερίσματα 
ελέγχθησαν από τα στελέχη της κινητής μονάδας ελέγχου του ΚΕΛΠΝΟ για να 
διαπιστωθεί εάν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 

Οι έλεγχοι διαμερισμάτων σε διάφορες περιοχές της Αθήνας από τα μικτά κλιμάκια θα 
πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση. Οι πολίτες που διαπιστώνουν την 
υπεράριθμη στέγαση παράνομων μεταναστών σε διαμερίσματα μπορούν να 
επικοινωνούν με την Άμεση Δράση της Ελληνικής Αστυνομίας τηλεφωνικά ή και 
στέλνοντας sms στον αριθμό 100. Επισημαίνεται ότι κατά των ιδιοκτητών των 
διαμερισμάτων που διαπιστώνεται υπεράριθμη στέγαση μεταναστών που βρίσκονται 
παράνομα στη χώρα σχηματίζεται δικογραφία, σε βαθμό πλημμελήματος με ποινή 
φυλάκισης, και εφόσον εντοπίζονται εντός των ορίων του αυτοφώρου συλλαμβάνονται 
και οδηγούνται στις Εισαγγελικές Αρχές. 

3. Καταγγελία της Ομάδας Πολιτών Λέρου για εγκατάλειψη 73 
αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι 
 
 Στις 9/9/2012, η Ομάδα Πολιτών Λέρου κατήγγειλε ότι επί δυο εβδομάδες βρίσκονταν 
στο Φαρμακονήσι 73 αλλοδαποί.40 Στην αρχή ήταν λιγότεροι, σύμφωνα με την 
εκπρόσωπο της Ομάδας κ. Κατσιβέλη, αλλά διαρκώς αυξάνονται. «Ανάμεσα σε αυτούς 
είναι και 20 παιδιά. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά τουλάχιστον; Δεν μπορούν να 
επιβιώσουν χωρίς ένα κατάλυμα ή τουλάχιστον ιατρική περίθαλψη μόνο με την ξηρά 
τροφή του στρατού», δηλώνει η ίδια.   Σύμφωνα με την κα Κατσιβέλη, τα νησιά από τις 
23 Αυγούστου και έπειτα δέχονται διαρκώς μετανάστες. «Στο αστυνομικό τμήμα ήταν 

                                                 
39

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 26/3/2012 
40

 TVXS, 10.09.2012 
 



περισσότεροι,αλλά τώρα είναι μόνο 53. Είναι όλοι στιβαγμένοι, αστυνομικοί και 
μετανάστες», δηλώνει. 
 
Το Φαρμακονήσι είναι πλήρως ακατοίκητο και μόνο μια ομάδα στρατού βρίσκεται εκεί 
σε κυλιόμενες βάρδιες. Στο νησί δεν υπάρχει κανένα παράπηγμα, ούτε μπορούν να 
παρασχεθούν οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες, εάν κανείς τις χρειαστεί 
Η Ομάδα Πολιτών Λέρου θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση, γιατί αυτά τα 
φαινόμενα είναι απάνθρωπα. «Δεν πρέπει η οικονομική κρίση να εξαφανίζει την 
ανθρωπιά. Αυτό που συμβαίνει μας προσβάλει. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται οι 
άνθρωποι μισοπνιγμένοι από την Συρία ή όπου αλλού και να τους αφήνουμε σε ένα 
ακατοίκητο νησί χωρίς βοήθεια επί εβδομάδες», λέει η κα. Κατσιβέλη 
 
 

4. Αναστολή κατεδάφισης παραγκών 42 Ρομά στο Χαλάνδρι με δικαστική 
απόφαση 

 
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2012 ο Πρόεδρος του Α’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου της 
Αθήνας Βασίλειος Οδαμπάσογλου με προσωρινή διαταγή διέταξε την αναστολή 
εκτέλεσης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
για την κατεδάφιση των κατοικιών 42 Ρομά στο Νομισματοκοπείο στο Χαλάνδρι41.  
 
Η αναστολή εκτέλεσης ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου του 
Διοικητικού Εφετείου για την εκκρεμούσα αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης 
κατεδάφισης. Η εκδίκαση της αίτησης αναστολής θα γίνει σε ημερομηνία που θα 
προσδιοριστεί αφού η Διοίκηση υποβάλει στο δικαστήριο το φάκελο με τις 
παρατηρήσεις της. Μετά την εκδίκαση δε θα ακολουθήσει σε άλλη ημερομηνία η 
έκδοση απόφασης. Αν γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής, για τους ίδιους λόγους που 
έγινε δεκτό και το αίτημα προσωρινής διαταγής, η απόφαση κατεδάφισης δεν θα 
εκτελεστεί μέχρι να εκδικασθεί η αίτηση ακύρωσης, που με τους τρέχοντες ρυθμούς 
αναμένεται να εκδικασθεί και στη συνέχεια να εκδοθεί η απόφαση το 2014.  
 
Την αίτηση αναστολής και την αίτηση ακύρωσης κατέθεσαν στις 14/4/2012 οι 
δικηγόροι Ευθύμιος και Σπύρος Πολιτόπουλος. Σειρά (νομολογιακών και άλλων) 
εγγράφων υποστήριξης προστέθηκαν από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των 
Συμφωνιών του Ελσίνκι και από το Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου 

(όπου φοιτούν δεκάδες παιδιά Ρομά) μέσω των δικηγόρων.  

 

 

5. Απολογισμός επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» για τον Αύγουστο 2012 
 
Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» που πραγματοποιήθηκε στις 28/8/2012 
στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα42:  
 
• προσήχθησαν 548 αλλοδαποί σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αττικής 
• συνελήφθησαν 17 αλλοδαποί, γιατί δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις 
παραμονής στη χώρα μας• ελέγχθηκαν 4 οίκοι ανοχής και συνελήφθησαν συνολικά 8 
γυναίκες (1 Ελληνίδα και 7 αλλοδαπές) για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η 
αρμόδια Αρχή, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα άτομα - Για 
4 από τις αλλοδαπές κινήθηκε η διαδικασία της διοικητικής απέλασης 
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• πραγματοποιήθηκαν 15 έρευνες σε σπίτια παρουσία εισαγγελικών λειτουργών. 
Μέχρι στιγμής, από την έναρξη της επιχείρησης:• έχουν προσαχθεί 14.565 αλλοδαποί 
• έχουν συλληφθεί 2.085 αλλοδαποί, γιατί δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις 
παραμονής στη χώρα• έχουν συλληφθεί 11 άτομα (αλλοδαποί και Έλληνες) για 
παράνομη οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών ουσιών, παροχή καταλύματος σε μεγάλο 
αριθμό ατόμων και διευκόλυνση της παραμονής τους, καθώς και παρακώλυση 
κυκλοφορίας οχημάτων σε φωτεινούς σηματοδότες 
• έχουν διενεργηθεί 188 έρευνες σε σπίτια, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών.Από 
την Οικονομική Αστυνομία:• ελέγχθηκαν 123 καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, εμπορικά και παροχής υπηρεσιών•  συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί• 
ατασχέθηκαν 6 ταμειακές μηχανές και • εντοπίστηκαν 3 αποθήκες με περίπου 3 
εκατομμύρια προϊόντα και είδη παραεμπορίου. 
 
 Επιπλέον:  
 
• ελέγχθηκαν 37 οίκοι ανοχής και συνελήφθησαν 77 άτομα (αλλοδαποί και Έλληνες) 
για παραβάσεις περί ηθών - Κινήθηκε η διαδικασία διοικητικής απέλασης για 34 από 
τα άτομα αυτά (αλλοδαπές)• προσήχθησαν από υπαίθριους χώρους 204 εκδιδόμενες 
γυναίκες (αλλοδαπές και Ελληνίδες), εις βάρος των οποίων υποβλήθηκαν ισάριθμες 
μηνύσεις.Από αυτές 10 βρέθηκαν θετικές στο ιό HIV.   
 
 
 

6. Έκρυθμη κατάσταση στο Αγαθονήσι με κατοίκους και μετανάστες  

 
Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου, αποβιβάστηκαν στο Αγαθονήσι 58 μετανάστες, μεταξύ 
των οποίων 11 γυναίκες και 10 παιδιά43. Στο νησί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 
υποδομές για να τους παρασχεθεί στέγη. «Όσα βράδια χρειαστεί να μείνουν θα πρέπει 
να μείνουν στο ύπαιθρο», δήλωσε στο tvxs.gr o κ. Κόττορος.  
Σύμφωνα με τον ίδιο, στους μετανάστες παρασχέθηκε από την πρώτη στιγμή ιατρική 
περίθαλψη και όσοι είχαν πρόβλημα υγείας μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομείο. 
«Τους παρέχουμε φαγητό και νερό. Τους το είχαμε πει από την αρχή, όμως, ότι 
κατάλυμα δεν μπορούμε να προσφέρουμε», εξήγησε ο δήμαρχος.  
 
Η παραμονή στο ύπαιθρο έχει αρχίσει να εξαγριώνει, όμως, τους μετανάστες, αφού 
σύμφωνα με τον ίδιο, πλέον κάνουν τις βιολογικές τους ανάγκες έξω από αυλές 
σπιτιών και κυκλοφορούν στο λιμάνι ακόμη και γυμνοί. Αυτό έχει αρχίσει να προκαλεί 
αγανάκτηση και στους κατοίκους του νησιού.  
Το αποκορύφωμα αυτής της κατάστασης ήταν χθες, όταν οι μετανάστες 
προσπάθησαν να επιβιβαστούν χωρίς εισιτήρια στο πλοίο της γραμμής, το Νήσος 
Κάλυμνος. Η αστυνομία που δεν είχε εντολές να επιτρέψει κάτι τέτοιο προσπάθησε να 
τους συγκρατήσει, και καθώς είχε μικρή δύναμη, συνέβαλλαν και οι πολίτες στην 
προσπάθεια. Επικράτησε ταραχή – ένας μετανάστης μάλιστα έπεσε στην θάλασσα – 
και λογομαχίες εκατέρωθεν. Τότε ο δήμαρχος έκανε έκκληση να σταματήσουν και 
υποσχέθηκε πως αύριο, Τρίτη, θα έχουν φύγει.  
 
«Έχω αρχίσει διαβουλεύσεις για να κάνω την υπόσχεσή μου πράξη. Η ανοχή έχει όρια 
και δεν πρέπει να τα φτάσουμε. Δεν γίνεται να πολεμήσουμε δυο στρατόπεδα», δήλωσε 
ο Ευάγγελος Κόττορος. Αυτά συμβαίνουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο άφιξης ενός 
μεγάλου κύματος μεταναστών στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου επιβιώνουν 

υπό τις ίδιες απάνθρωπες συνθήκες., 
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 7. Καταγγελίες για κρούσματα αστυνομικής βίας κατά μεταναστών από 
αντιφασιστικές οργανώσεις το Σεπτέμβριο του 2012 

 
Κρούσματα αστυνομικής βίας εναντίον μεταναστών, αλλά και συγκάλυψη εκ μέρους 
της Αστυνομίας των εφόδων της «Χρυσής Αυγής» κατήγγειλαν αντιφασιστικές 
οργανώσεις το Σεπτέμβριο του 201244. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις καταγγελίες της 
κίνησης «Ενωμένοι ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή», αλλά και 
μεταναστευτικών οργανώσεων, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στις 09.40, δύο μηχανές της 
Ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν στην οδό Θηβών και Πελασγίας, όπου αλλοδαποί εργάτες 
αναζητούν δουλειά. Ένας αστυνομικός ρώτησε «ποιός είναι παλιός να μιλάει 
ελληνικά;» Ο Χασάν Τζάαν, 27 ετών απάντησε «εγώ». Ο αστυνομικός του ζήτησε 
χαρτιά και πριν καν τα κοιτάξει άρχισε να τον χτυπάει βρίζοντας και φωνάζοντας «να 
φύγετε όλοι από δώ».Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Χασάν ο αστυνομικός τον χτύπησε με 
μπουνιές και κλωτσιές μπροστά σε άλλα δέκα άτομα. Την ίδια ώρα οι άλλοι τρεις 
αστυνομικοί του φώναζαν να σταματήσει. Συνέχισε φωνάζοντας «να φύγετε όλοι, θα 
σας σπάσουμε τα πόδια». Μετά κυνήγησε τους μετανάστες για να φύγουν με έφοδο. 

 
Επίσης την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου στις 17.00 ο Πακιστανός Τζαβέντ Χάλεν δέχτηκε 
επίθεση από Τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής με δώδεκα άτομα κοντά στη Πλατεία 
Μπουρναζίου την ώρα που πήγαινε στο περίπτερο. Οι νεοναζί, σύμφωνα με τη 
μαρτυρία του Τζαβέντ, ήσαν οπλισμένοι με γκλομπ ίδια με της Αστυνομίας και 
φορούσαν μπλούζες με τα διακριτικά της Χρυσής Αυγής. Όπως λέει του έσπασαν την 
μύτη. Ο τραυματίας μετανάστης μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο όπου τον 
αναζήτησε αστυνομικός του ΑΤ Περιστερίου. Ο μετανάστης στην ερώτηση πως 
τραυματίστηκε απαντούσε ότι τον χτύπησε ομάδα της Χρυσής Αυγής και ο 
αστυνομικός τον ρωτούσε «γιατί το λες αυτό; Να πεις ότι σε χτύπησαν Πακιστανοί».  

 
Στην άρνηση του μετανάστη να καταθέσει ό,τι του ζητούσε ο αστυνομικός τον 
προσήγαγε τραυματία στο ΑΤ Περιστερίου και τον κράτησαν όλο το βράδυ για να τον 
συνετίσει. Το πρωί τον έδιωξαν χωρίς δεύτερη κουβέντα. 
Ακόμα την Κυριακή 16, αλλά και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα πάντα με τις 
ίδιες καταγγελίες, τρεις αστυνομικοί του ΑΤ Περιστερίου αναζητούσαν τον Ματζίτ, 
κρατούμενο που διέφυγε από νοσοκομείο, στο οποίο είχε μεταφερθεί μετά από το 
καρδιακό πρόβλημα αμέσως μετά τη σύλληψή του σε Λαϊκή Αγορά όπου εργάζονταν. 
Την πρώτη μέρα μπήκαν σε ένα σπίτι στην οδό Μεγάλου Σπηλαίου 14 αναζητώντας 
τον. Το σπίτι αυτό που έχει πολλά δωμάτια διαμένουν δέκα άτομα. Άρχισαν να 
χτυπάνε μετανάστες με γροθιές στο πρόσωπο σπάζοντας ακόμη και δόντια. Την 
δεύτερη μέρα έκλεισαν σε ένα δωμάτιο και άρχισαν να χτυπάνε και να βασανίζουν δύο 
μετανάστες για να τους πουν πού είναι ο Ματζίτ.  
 

 

8. Αστυνομική επιχείρηση κατά προσφύγων στην Πάτρα στις αρχές 
Ιανουαρίου 2012 
 
Δυο μόλις ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο ενός νεαρού πρόσφυγα και την εισαγωγή 
άλλων δυο στο νοσοκομείο, μετά την απέλπιδα προσπάθειά τους να ζεσταθούν με 
λίγη φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο φορτηγό45. Τρεις μέρες μετά τη δημοσιοποίηση σε 
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ελληνικά και ξένα sites, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενός κειμένου-
κραυγή απόγνωσης των ίδιων των προσφύγων και μεταναστών, που καθημερινά 
δίνουν τη μάχη της επιβίωσης. Μια εβδομάδα μετά το σοβαρό ξυλοδαρμό δυο νεαρών 
Αφγανών στο χώρο του λιμανιού. Δυο εβδομάδες μετά το σοβαρό τραυματισμό ενός 
ακόμα πρόσφυγα σε καταδίωξη από την Αστυνομία και την πολυήμερη παραμονή 
του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δυο εβδομάδες μετά από τη μαζική ειρηνική 
πορεία των προσφύγων και μεταναστών, που φώναζαν ότι είναι άνθρωποι και 
απαιτούσαν να σταματήσει η αστυνομική βαρβαρότητα.  
 
Όπως καταγγέλλει η Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών 
Πάτρας, «τη στιγμή αυτή επέλεξε η ελληνική πολιτεία να στείλει τους εκπροσώπους 
της, την Αστυνομία και τα εκκαθαριστικά μηχανήματα του Δήμου, στο ερειπωμένο 
εργοστάσιο όπου έχουν βρει κατάλυμα οι πρόσφυγες. Να τους ευχηθούν καλή και 
ειρηνική χρονιά κυνηγώντας τους και συλλαμβάνοντάς  τους, αρπάζοντας και 
καίγοντας τα λιγοστά τους υπάρχοντα, προειδοποιώντας τους εναπομείναντες ότι δεν 
υπάρχει σωτηρία». 
 
«Να είναι άραγε μια σκόπιμη επίδειξη πυγμής και βαρβαρότητας από τη μεριά του 
κράτους; Να είναι εφαρμογή του «δόγματος του σοκ», όπως γίνεται γενικά στην 
ελληνική κοινωνία; Να είναι δείγμα μιας κεντρικής πολιτικής επιλογής για εκρίζωση της 
μετανάστευσης; Να είναι απλά μηδενική ανοχή στο ξένο, στο διαφορετικό;», 
αναρωτιέται η Κίνηση και προσθέτει: «Όποια κι αν είναι η απάντηση, το σίγουρο πλέον 
είναι ένα. Η ελληνική πολιτεία δεν υπολογίζει ούτε καν το θάνατο, δεν την πτοεί ο 
αριθμός των θυμάτων. Για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για πολιτικές ενσωμάτωσης 
μεταναστών, για τις καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, ούτε λόγος πλέον να γίνεται». 
Τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου, μέλη της κατάληψης Παραρτήματος στην Πάτρα 
τοιχοκόλλησαν στο κέντρο της πόλης ένα κείμενο που τους παρέδωσαν Αφγανοί 
πρόσφυγες που αυτή την περίοδο έχουν καταφύγει στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο 
της Πειραϊκής Πατραϊκής, προκειμένου να προφυλαχτούν από το κρύο. Αφορμή, ήταν 
ένα ακόμα περιστατικό ξυλοδαρμού δύο εξ αυτών από λιμενικούς. 
 
 

9. Έκκληση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ σχετικά με τα προβλήματα 
της διαδικασίας πρόσβασης στο άσυλο 
 
 
Έκκληση για απρόσκοπτη πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου απηύθυνε στις 
23/3/2012 η  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλοι ανθρωπιστικοί 
οργανισμοί, ενώ κάθε εβδομάδα, περισσότερα από 100 άτομα, μεταξύ αυτών κάποιες 
γυναίκες και παιδιά, περιμένουν ολονυχτίς έξω από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών στην 
Πέτρου Ράλλη, με την ελπίδα να καταφέρουν να υποβάλουν το αίτημά τους για 
άσυλο46. Η στιγμή που περιμένουν φτάνει στις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν 
το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης επιτρέπει σε μόλις 20 άτομα να εισέλθουν 
στο κτίριο και να καταθέσουν την αίτησή τους για άσυλο. Κάποιες φορές δίνονται 
«μάχες» για να προωθηθεί κάποιος μπροστά, αλλά η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται 
μέσα σε λίγα λεπτά. 
 
Στους 20 τυχερούς που επιλέγονται δίνεται ημερομηνία για συνέντευξη, καθώς και η 
επονομαζόμενη «ροζ κάρτα» που έχουν οι αιτούντες άσυλο και τους δίνει το δικαίωμα 
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νόμιμης παραμονής στη χώρα, δικαίωμα στην εργασία, καθώς και σε στοιχειώδη 
βοήθεια, για όσο διάστημα η αίτησή τους εξετάζεται. 
Οι άτυχοι διασκορπίζονται παρόλο που πολλοί επιστρέφουν την επόμενη εβδομάδα. 
Κάποιοι προσπαθούν εδώ και μήνες, γνωρίζοντας ότι ο κίνδυνος απέλασης είναι 
άμεσος εάν συλληφθούν χωρίς τη ροζ κάρτα. Εκείνη την περίοδο, ο Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προειδοποίησε πως περίπου 1.000 
αλλοδαποί χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα θα μεταφερθούν από την Αθήνα σε κέντρο 
κράτησης στην Κοζάνη. 
Αυτό το τελετουργικό στην Πέτρου Ράλλη λαμβάνει χώρα κάθε εβδομάδα εδώ και 
πολλά χρόνια. Η Ύπατη Αρμοστεία και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν 
ανησυχίες σχετικά με τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο και πιστεύουν πως όλοι 
τους θα πρέπει να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου. 
 
Ανησυχούν, επίσης, για τις συνθήκες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι αιτούντες 
άσυλο, όπως είναι η αναμονή στην ουρά για ώρες, ακόμα και μέρες,  χωρίς να έχουν 
πρόσβαση σε τουαλέτα ή σε άλλες βασικές παροχές. Πολλοί αποκοιμιούνται ανάμεσα 
σε σωρούς απορριμμάτων. Η Ύπατη Αρμοστεία επισκέφθηκε πρόσφατα την Πέτρου 
Ράλλη και είδε ανθρώπους από διάφορες χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, όπως το 
Μπουρουντί, το Καμερούν, την Αιθιοπία, την Γκάνα, τη Ρουάντα και τη Σενεγάλη, 
καθώς και Ιρακινούς και Σύριους, να περιμένουν στην ουρά, ελπίζοντας πως αυτή η 
εβδομάδα θα είναι η τυχερή τους. 
 
Από τη Ρώμη, ο Λόρενς Γιόλες, Περιφερειακός Αντιπρόσωπος της Ύπατης 
Αρμοστείας, εξέφρασε ανησυχία για αυτή την κατάσταση. Παρακίνησε, μάλιστα, τις 
ελληνικές αρχές να αντιμετωπίσουν «αυτό το χρόνιο ζήτημα και να διασφαλίσουν ότι 
υπάρχει πρόσβαση στη διαδικασία παροχής ασύλου». Η Ύπατη Αρμοστεία στηρίζει 
την Ελλάδα ώστε να αναμορφώσει το σύστημα ασύλου της. Η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στη διαδικασία ασύλου μέσω της ορθής καταγραφής των αιτημάτων, καθώς η 
αποτελεσματική εξέταση αυτών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των βελτιώσεων που 
απαιτούνται. Παρόλο που τέτοιου είδους βελτιώσεις προβλέπονται στο πλαίσιο της 
νεοϊδρυθείσας Υπηρεσία Ασύλου, μόλις αυτή μπει σε λειτουργία, είναι σήμερα 
επιτακτική η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών για 
όσους περιμένουν κάθε εβδομάδα έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Αλλοδαπών. Η 
Νγκε από το Καμερούν, η οποία έφτασε στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, είπε στην Ύπατη 
Αρμοστεία ότι αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα που προσπαθεί να πάρει 
ημερομηνία για συνέντευξη. «Σας ικετεύω!», φωνάζει στους αστυνομικούς αλλά η 
κραυγή της δεν εισακούεται ούτε αυτή τη φορά και φεύγει με δάκρυα στα μάτια. 
Μία άλλη γυναίκα, η Σάρα από την Αιθιοπία, βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και 18 μήνες. 
Ζητάει τη βοήθεια της Ύπατης Αρμοστείας ενώ παραπονιέται ότι ούτε στην πατρίδα 
της μπορεί να επιστρέψει ούτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να πάει. Τρεις έφηβοι από τη 
Συρία, οι οποίοι δήλωσαν ότι βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς την οικογένειά τους, 
καταφέρνουν να πάρουν την πολύτιμη ροζ κάρτα, έπειτα από μία εβδομάδα 
προσπαθειών.  
 
Για το ζήτημα αυτό, στις 30 Μαρτίου 2012 η Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα 
Προσφύγων και Μεταναστών εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου 
 
«…Οι αστυνομικές αρχές στην Αττική - κατά τη συνήθη πρακτική των τελευταίων ετών 
- αρνούνται να καταγράψουν τα αιτήματα ασύλου και δέχονται να παραλάβουν μόνο 
εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό αιτήσεων ασύλου, και μόνο κάθε Σάββατο 
ξημερώματα, ακολουθώντας αυθαίρετες διαδικασίες και υπό άθλιες συνθήκες 
αναμονής. Το αποκορύφωμα αυτής της απαράδεκτης τακτικής ήταν ότι το 
προηγούμενο Σάββατο 24 Μαρτίου 2012 υπήρξε απόλυτη άρνηση εκ μέρους των 
αστυνομικών αρχών να παραλάβουν αιτήματα ασύλου. Ως αποτέλεσμα, άτομα που 
δικαιούνται διεθνή προστασία τη στερούνται, ενώ αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο 



σύλληψης σε τυχαίο έλεγχο στοιχείων ή σε επιχειρήσεις «σκούπα», παρατεταμένη 
κράτηση σε συνθήκες που πολλές φορές συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική 
μεταχείριση, και απέλαση σε χώρα όπου διατρέχουν κίνδυνο.  
 
Καταγγέλλουμε την παράνομη πρακτική των αστυνομικών αρχών να αποτρέπουν και 
να αποκλείουν από την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου τα άτομα που επιθυμούν να 
υποβάλλουν σχετικό αίτημα, συμπεριλαμβανομένων των μελών ευάλωτων ομάδων 
όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι ασθενείς και οι γυναίκες, και εκφράζουμε τις σοβαρές 
ανησυχίες μας για τον τρόπο μεταχείρισής τους και τις άθλιες συνθήκες αναμονής.  
Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους αυτούς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
τη χώρα τους, επειδή η ζωή, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια τους βρίσκονταν σε 
κίνδυνο εξαιτίας της κρατικής καταστολής, του πολέμου ή της φτώχειας…». 
 
 

10. Μετανάστες  χωρίς χαρτιά ‘κατασκήνωσαν’ στον σταθμό των τρένων 
στην Αλεξανδρούπολη 

 
Στις αρχές Ιουνίου 2012 διακόσιοι περίπου μετανάστες αφέθηκαν ελεύθεροι από τα 
Κέντρα Κράτησης του νομού Έβρου, με το «λευκό χαρτί» που τους υποχρεώνει να 
εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 30 ημερών47. Οι ίδιοι, ωστόσο εγκαταστάθηκαν στο 
σταθμό τρένων της Αλεξανδρούπολης.. 
 
Κάποιοι από τους μετανάστες βρίσκουν χρήματα από περιστασιακές δουλειές και 
θελήματα σε άτομα που τους εκμεταλλεύονται ή συγγενείς τους που μένουν στην 
Ελλάδα και αναχωρούν για την Αθήνα, ενώ καθημερινά φτάνουν άλλοι που 
απελευθερώνονται από τα Κέντρα Κράτησης του Βορείου Έβρου. 
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των τοπικών αστυνομικών, 
λιμενικών και αυτοδιοικητικών αρχών, εκπροσώπων του ΟΣΕ και της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν ελήφθησαν αποφάσεις, 
ενώ οι συμμετέχοντες απέφυγαν να αναφερθούν στο ακριβές περιεχόμενο της 
συζήτησης.  

 
 

11. Ισοπεδώθηκε ο μεγαλύτερος καταυλισμός των Ρομά στα Μεσόγεια 
 
Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις αρχές Απριλίου 2012 στα σύνορα 
Κορωπίου και Παιανίας με παρουσία δικαστικών αρχών, ισχυρών αστυνομικών 
δυνάμεων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της γενικής γραμματείας δημοσίων έργων 
και εκπροσώπων της αττικής οδού, για την απομάκρυνση του καταυλισμού των Ρομά 
από δημόσια έκταση που γειτνιάζει με την αττική οδό48.  
  
Η έκταση όπου είχαν εγκατασταθεί, από το 2004, είναι ιδιοκτησία του ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά 
από απαλλοτρίωση για τις ανάγκες της αττικής οδού. Πρόκειται για καταυλισμό σε 
γήπεδο περίπου 50 στρεμμάτων, με γειτονιές από παραπήγματα, καλύβια και 
τσαντίρια κατασκευασμένα από οικοδομική ξυλεία, όπου διαβιούσαν εκατοντάδες 
Ρομά, ενώ η κύρια βιοποριστική ενασχόλησή τους ήταν η συλλογή μεταχειρισμένων 
μετάλλων (σκραπ) τα οποία μεταπωλούν.  Έξι σκαπτικά μηχανήματα δούλευαν 
ασταμάτητα για να ισοπεδώσουν την περιοχή, 
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12. Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια 
Ιρακινού υπηκόου που επρόκειτο να απελαθεί 

 
Επικρίνοντας το γεγονός ότι η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει ανώτατο όριο 
κράτησης για αλλοδαπούς που πρόκειται να απελαθούν, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, με απόφασή του, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23/4/2012 , 
καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία και την 
ασφάλεια, στην περίπτωση του Ιρακινού υπηκόου Καρίμ Μαθλούμ, ο οποίος ενόψει 
της απέλασής του από τη χώρα παρέμεινε για δύο χρόνια και τρεις μήνες υπό 
κράτηση. 
 
Ο Καρίμ είχε καταδικασθεί από τα ελληνικά δικαστήρια σε φυλάκιση 15 ετών και 6 
μηνών για σεξουαλική κακοποίηση, εξέτισε τα 2/3 της ποινής του αλλά παρέμεινε, για 
περίπου δυόμισι χρόνια ακόμη υπό κράτηση, μέχρις ότου απελαθεί από την Ελλάδα, 
με βάση διάταγμα που εκδόθηκε από τα δικαστήρια. Προσέφυγε σε όλες τις βαθμίδες 
της ελληνικής δικαιοσύνης, διαμαρτυρόμενος για το παράνομο της υπερβολικά 
μεγάλης κράτησής του, αλλά όλες του οι προσφυγές απορρίφθηκαν. Γι' αυτό, στις 27 
Απριλίου 2007, κατέφυγε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που σήμερα τον 
δικαίωσε, καταδικάζοντας την Ελλάδα και υποχρεώνοντάς την να του καταβάλλει 

16.000 ευρώ για ηθική και υλική βλάβη. 
 
 

13. Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Δικαιωμάτων σχετικά με τις συνθήκες κράτησης μίας οικογένειας 
Αφγανών προσφύγων, με ανήλικα παιδιά, στο κέντρο στη Παγανή της 
Λέσβου 
 
Για απάνθρωπες και ταπεινωτικές συνθήκες κράτησης καταδίκασε την Ελλάδα στα 
τέλη Ιουλίου 2012 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις συνθήκες 
κράτησης μίας οικογένειας Αφγανών προσφύγων, με ανήλικα παιδιά, στο κέντρο στη 
Παγανή της Λέσβου49. Πρόκειται για την υπόθεση του Αφγανού πρόσφυγα Ιμπραήμ 
Μαχμούντι και της οικογένειάς του, που αφορούσε τις συνθήκες κράτησης του 
Μαχμούντι, της γυναίκας του που ήταν οκτώ μηνών έγκυος και των τεσσάρων 
ανήλικων τέκνων τους, που κλείσθηκαν στο κέντρο υποδοχής μεταναστών Παγανή της 
Λέσβου, μετά τη διάσωσή τους από το Λιμενικό, κοντά στη Λέσβο, καθώς το πλοίο το 
οποίο επέβαιναν έμπαζε νερά και βυθίστηκε. 
  
Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση των 
διατάξεων της Σύμβασης που απαγορεύουν την απάνθρωπη και ταπεινωτική 
μεταχείριση, για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια και για 
παραβίαση του δικαιώματος υποβολής μιας πραγματικής προσφυγής. Εξετάζοντας 
την προσφυγή του Ιμπραήμ Μαχμούντι, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
έκανε δεκτές όλες τις αιτιάσεις τους για τις απάνθρωπες και ταπεινωτικές συνθήκες 
κράτησής τους στο κέντρο της Παγανής και κατηγόρησε τις ελληνικές αρχές, για μία 
ακόμη φορά, ότι, λόγω ελλείψεων στο ελληνικό δίκαιο, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
δικαστικής επανεξέτασης των αιτημάτων των προσφύγων που κρατούνται ενόψει της 
απέλασής τους. 
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Μετά την καταδίκη, η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλλει από 12.000 ευρώ σε κάθε 
μέλος της οικογένειας του Ιμπραήμ Μαχμούντι για ηθική βλάβη και να πληρώσει και 
1.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα. Στο σκεπτικό της απόφασής του το Δικαστήριο, 
εξαπολύει δριμεία κριτική στις ελληνικές αρχές, τόσο για τις συνθήκες κράτησης που 
επιφυλάσσουν στους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, όσο και για την αδυναμία τους 
να δώσουν τη δυνατότητα στους πρόσφυγες να πετύχουν δικαστική συνδρομή για τη 
μη απέλασή τους. 
 

14. Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Δικαιωμάτων σχετικά με την απάνθρωπη κράτηση Γεωργιανού 
μετανάστη χωρίς χαρτιά 

 
Με απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε το 
Σεπτέμβριο του 2012 την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξαιτίας της απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης, που επεφύλαξαν οι ελληνικές αρχές στην Γεωργιανή υπήκοο Ζανέ 
Μπγιλασβίλι, που συνελήφθη μετά την παράνομη είσοδο της σε ελληνικό έδαφος50. 
Το δικαστήριο αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς της Ζανέ ότι, κατά τη διάρκεια της 
σύλληψης και κράτησής της στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη, υποχρεώθηκε εν όψει 
της απέλασής της στη Γεωργία να διαβιώσει σε απαράδεκτες και απάνθρωπες 
συνθήκες, σε χώρους όπου ήταν στοιβαγμένοι δεκάδες άλλοι αλλοδαποί προς 
απέλαση, όπου υπήρχαν «ψείρες» και δεν υπήρχε πρόσβαση σε πόσιμο νερό. 
Με την απόφασή του, το Δικαστήριο υποχρέωσε την Ελλάδα να καταβάλει 8.000 ευρώ 
στην ενάγουσα για απλή ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 
 

15. Αυτοψία της ΜΚΟ «Μετάδραση» σε χώρους κράτησης 

αλλοδαπών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 

 

Για τεράστια ελλείμματα στη διαχείριση των συνεχών αφίξεων μεικτών ομάδων 
μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έκανε λόγο στις 23/10/2012 η 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΜΕΤΑδραση, που παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας και 
νομικής αρωγής σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας51. Η οργάνωση τονίζει επίσης 
τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η κατάσταση τόσο για τους ίδιους τους πρόσφυγες 
και μετανάστες όσο και για τις τοπικές κοινωνίες στα νησιά που βιώνουν εντονότερα το 
ζήτημα σήμερα, όπως η Λέσβος, η Σάμος, η Λέρος, η Σύμη και  το Αγαθονήσι. 
 Όπως αναφέρει η ΜΚΟ, ανάμεσα στους αφιχθέντες βρίσκονται οικογένειες με μικρά 
παιδιά και βρέφη, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι, θύματα βασανιστηρίων και 
ασυνόδευτα ανήλικα, δηλαδή οι αποκαλούμενες ευάλωτες ομάδες, από την ευρωπαϊκή 
και διεθνή νομοθεσία. Πολλοί εξ’ αυτών είναι Σύριοι που έχουν τραπεί σε φυγή λόγω 
της εμφύλιας σύρραξης.  

Από τις αναφορές που έχει η οργάνωση μέσω των συνεργατών της στα σύνορα, η 
κατάσταση που παρατηρείται σήμερα είναι δραματική σε επίπεδο σεβασμού 
θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, ενώ υπονομεύει και την ίδια την ευημερία 
των τοπικών κοινωνιών: η «υποδοχή», με την έννοια της κάλυψης των πρώτων 
ανθρωπιστικών αναγκών (σίτιση, διαμονή, παροχή ειδών πρώτης ανάγκης) έχει αφεθεί 
στα χέρια της αστυνομίας, με ελάχιστους έως καθόλου σχετικούς πόρους και μέσα. Οι 
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άνθρωποι, πρόσφυγες ή μετανάστες, στοιβάζονται στα κρατητήρια, σε συνθήκες που 
ξεπερνούν την ανθρώπινη φαντασία, χωρίς περαιτέρω προοπτική, παρά την 
παράταση της κράτησής τους. Σε κρατητήριο μιας εκ των αστυνομικών διευθύνσεων 
των νησιών του Β. Αιγαίου, με χωρητικότητα 28 ατόμων, βρίσκονται κατά καιρούς έως 
και 80 άνθρωποι.  Η μόνη επιπλέον βοήθεια που μπορεί να υπάρχει, έρχεται από τους 
κόλπους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κοινωνιών που ήδη βιώνουν την οικονομική 
κρίση. 
  
Από μόνες τους οι εξαγγελίες και τα μέτρα που ελήφθησαν το καλοκαίρι, με στόχο την 
«αποτροπή εισόδου αλλοδαπών» στην περιοχή του Έβρου, ήταν ευνόητο ότι θα 
οδηγούσαν  σε μια μεταστροφή των κυκλωμάτων προς τα «γνωστά» θαλάσσια 
σύνορα, στα οποία εδώ και δύο χρόνια δεν αναπτύχθηκε καμία δράση ετοιμότητας για 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τονίζει η ΜΕΤΑδραση και συνεχίζει:  
Και ενώ έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά, κυρίως μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, 
για την δημιουργία, επισκευή και στελέχωση των Ειδικών Χώρων Παραμονής 
Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ), αυτά σήμερα παραμένουν άδεια (Σάμο, Χίο) ενώ θα μπορούσαν 
να φιλοξενήσουν, έστω και προσωρινά, σε πιο αξιοπρεπείς συνθήκες, ανθρώπους που 
καταφθάνουν ταλαιπωρημένοι από τις κακουχίες του ταξιδιού και του πολέμου.  
  
Λόγω «έλλειψης χώρων» κράτησης, η αστυνομία αδυνατεί ακόμα και να προβεί σε 
συλλήψεις με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός αλλοδαπών να κοιμάται σε υπαίθριους 
χώρους, δρόμους, πάρκα, σε συνθήκες εξαθλίωσης. Παράλληλα, αναπτύσσονται 
κυκλώματα αισχροκέρδειας κατά των αλλοδαπών, αλλά και εις βάρος ενός όποιου 
υγειούς συστήματος ασύλου, σε όλα τα επίπεδα. Η ΜΕΤΑδραση καλεί τους αρμόδιους 
φορείς «να εφαρμόσουν τα όσα ορίζει ο εθνικός νόμος  (Ν. 3907/2011) και οι διεθνείς 
υποχρεώσεις της χώρας, δημιουργώντας τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ), 
αξιοποιώντας τα κονδύλια που συνεχίζουν να παρέχονται από τα σχετικά Ευρωπαϊκά 
Ταμεία (Εξωτερικών Συνόρων/Επιστροφών). Έως τότε, είναι επιτακτική ανάγκη να 
αξιοποιηθούν άμεσα τα υπάρχοντα Κέντρα (ΕΧΠΑ) και όπου δεν υπάρχουν, να 
βρεθούν κατάλληλοι χώροι διαμονής και να μεταφερθούν, το συντομότερο, οι 
νεοεισερχόμενοι από τα κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων. Να οριστούν ο/οι 
φορείς με ξεκάθαρες συγκεκριμένες αρμοδιότητες, που θα αναλάβουν υπεύθυνα, 
τουλάχιστον σε ένα μεταβατικό στάδιο, την σίτιση, περίθαλψη και την παροχή ειδών 
πρώτης ανάγκης. Να στελεχωθούν τα Κέντρα με κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό 
και να σταματήσουν να επωμίζονται κατά βούληση οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί 
ρόλους άσχετους με τις αρμοδιότητες τους και να επιβαρύνεται η τοπική κοινωνία.  
Είναι πλέον καιρός να σταματήσουν τα σχέδια επί χάρτου και η πολιτική ηγεσία με 
θάρρος να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, την εθνική 
και διεθνή νομοθεσία και να μην έχουμε και πάλι νέες καταδίκες της χώρας μας για 
καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων που προσβάλλουν τον πολιτισμό μας». 

 
16. Καταγγελία 14 οργανώσεων για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου 
 
 
Όπως δημοσιοποιήθηκε στις 18/10/2012, το δρόμο για τα Ηνωμένα Έθνη, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και διεθνείς οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων λαμβάνει πολυσέλιδη αναφορά 14 οργανώσεων, δικτύων και νομικών 
φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση των 
αλλοδαπών στη διαδικασία χορήγησης ασύλου (Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες, Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών, 
Αρσις, κ.ά.)52. Η γραμμένη με μορφή καταγγελίας αναφορά, έχει ήδη υποβληθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Επιτροπή Λίμπε για τα ατομικά δικαιώματα, και 
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διαπιστώνει σειρά παραβιάσεων του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εγχώριου δικαίου 
(Συνθήκη της Γενεύης, Διεθνές Σύμφωνο για Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 
Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κ.ά.) σε ό,τι αφορά τα 
προβλήματα στη χορήγηση ασύλου, το δικαίωμα στην υποβολή αιτήματος, την αρχή 
της μη επαναπροώθησης, το δικαίωμα στην ελευθερία, την ασφάλεια, την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, τη μη εξευτελιστική μεταχείριση. 
 
 Οργανώσεις και φορείς εγείρουν ζητήματα που αφορούν στη νομιμότητα της 
τροποποίησης του ΠΔ 114/2010, που εισάγει τη δυνατότητα παράτασης σε 12 μήνες 
από 3 ή 6 που ίσχυαν, για τη διοικητική κράτηση των αιτούντων άσυλο, και η οποία 
βασίζεται στον ν.3907/2011 περί ίδρυσης Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και Υπηρεσίας 
Ασύλου. Παράλληλα, απευθύνουν αίτημα στην ελληνική κυβέρνηση να αναληφθούν 
από την Υπηρεσία Ασύλου, όπως προβλέπει ο νόμος, τα σχετικά ζητήματα, και να 
πάψουν να επιλαμβάνονται αυτών οι αστυνομικές αρχές. 
 
Εκπρόσωποι των φορέων στήθηκαν στην ουρά μαζί με αλλοδαπούς οκτώ φορές από 
τον περασμένο Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στην 
οδό Π. Ράλλη. Από το πρωί της Παρασκευής, κάποιοι και από της Πέμπτης ή ακόμη 
και Δευτέρας (!), μέσα στο κρύο, τη νύχτα, δίπλα σε σκουπίδια, χωρίς πρόσβαση σε 
τουαλέτα, τροφή ή νερό, αφού κανένας δεν αφήνει την ουρά γιατί θα χάσει τη σειρά 
του και κατόπιν θα πρέπει να περιμένει άγνωστο για πόσο, οι αλλοδαποί περιμένουν 
μήπως καταφέρουν να κάνουν αίτηση για άσυλο, όμως οι αρχές δέχονται μέχρι είκοσι 
κάθε φορά, περί τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η αστυνομία απωθεί τις γυναίκες από 
τις πρώτες θέσεις της ουράς, ενώ καμία μέριμνα δεν υπάρχει για τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους. «Εχουν γίνει καταγγελίες ακόμη και για χρήση χημικών αλλά και γκλομπς 
από πλευράς της αστυνομίας, προκειμένου να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος» 
ανέφερε η υπεύθυνη του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων, Ευθαλία Παππά.  
 
Τα βίντεο της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Διεθνούς 
Αμνηστίας (asylum-campaign.blogspot.com) που προβλήθηκαν, αποτυπώνουν 
γλαφυρά την κατάσταση. Η απόγνωση είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο μιας 
γυναίκας που βρίσκεται ενάμιση χρόνο στην Ελλάδα και κάθε Παρασκευή στήνεται 
στην ουρά, όμως ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. «Πώς να πας σε γιατρό αν δεν έχεις 
ροζ κάρτα;» διερωτάται. «Η μη πρόσβαση είναι η αρχή του κακού» εξήγησε σε άψογα 
ελληνικά ο αφγανικής καταγωγής Νασίμ Λομάνι από το Δίκτυο Κοινωνικής 
Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών. «Οταν δεν μπορείς να υποβάλεις αίτημα 
ασύλου, μπαίνεις στην κατηγορία των λαθρομεταναστών και γίνεσαι στόχος 
ρατσιστικών επιθέσεων, κοινωνικού ρατσισμού αλλά και κρατικής αυθαιρεσίας». 

 

 

 17. Καταδίκη της Ελλάδας για παράνομη κράτηση και κακομεταχείριση 
29χρονου Κινέζου 

 
Στις 6/11/2012. εκδικάζοντας την προσφυγή του 29χρονου, σήμερα, Κινέζου υπηκόου 
Λούπινγκ Λιν κατά της Ελλάδος, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε 
τη χώρα μας, για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και για παράνομη 
κράτηση. Επιπλέον, επιδίκασε στον προσφεύγοντα αποζημίωση 5.000 ευρώ, για ηθική 
και υλική βλάβη53. Ο Λιν είχε ζητήσει, στις 11 Απριλίου του 2006, από τις 
περιφερειακές αρχές της Θεσσαλίας, άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, 
προσκομίζοντας και το αντίγραφο του διαβατηρίου, με το οποίο αποδεικνύονταν ότι 
είχε εισέλθει νόμιμα στη χώρα. 
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Ωστόσο, στις 30 Ιουνίου του 2010, συνελήφθη για παράνομη είσοδο και παραμονή 
στην Ελλάδα και κρατήθηκε στο κέντρο υποδοχής του Ελληνικού, όπου- σύμφωνα με 
τα όσα υποστήριξε στο Δικαστήριο- κακοποιήθηκε, υπέστη εξευτελιστική μεταχείριση 
και δεν του δόθηκε η δυνατότητα να αμφισβητήσει δικαστικά, το παράνομο της 
σύλληψης και κράτησής του. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποδέχθηκε 
τους ισχυρισμούς του και καταδίκασε την Ελλάδα, για παραβίαση των άρθρων της 
Σύμβασης, που απαγορεύουν την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και την 
παράνομη σύλληψη και κράτηση. 

 

18. Επεισόδια στο κέντρο κράτησης αλλοδαπών Κομοτηνής 
 
 Επεισόδια ξέσπασαν στις 23/11/2012 στην Κομοτηνή, στη Σχολή Αστυφυλάκων όπου 
έχει μετατραπεί σε κέντρο φύλαξης μεταναστών όπου και φιλοξενούνται πρόσφυγες 
κυρίως από ανατολικές χώρες54. 
Περίπου 500 μετανάστες, κατά τον προαυλισμό τους άρχισαν να φωνάζουν 
συνθήματα και να βάζουν φωτιά σε στρώματα, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες 
κράτησής τους. 
Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό ενώ 
προχώρησαν σε ρίψη χημικών και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης. 
Κατά τα επεισόδια που διήρκησαν περίπου μια ώρα τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις 
αστυνομικοί.Στο χώρο εκτός από τους μετανάστες και την αστυνομία έσπευσαν και 
πολέμιοι των μεταναστών οι οποίοι ενέτειναν την ήδη τεταμένη κατάσταση. 

 
19. Επιχείρηση κατεδάφισης καταυλισμού Ρομά στη Ρόδο 

Με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, της ,Δημοτικής Αστυνομίας και του Λιμενικού και με συνδρομή 
διαφόρων άλλων υπηρεσιών, άρχισε στις 5.12.2012 η επιχείρηση κατεδάφισης 
τμήματος του καταυλισμού55. Συγκεκριμένα υπό κατεδάφιση βρέθηκαν 14 από τις 
περίπου 40 αυτοσχέδιες κατασκευές στις οποίες μένουν οι άνθρωποι.Δεν είναι η 
πρώτη φορά που γίνονται επιχειρήσεις κατά Ρομά το τελευταίο διάστημα στο νησί, 
ειδικά τους τελευταίους 2 μήνες. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο επιχειρησιακό 
πλαίσιο σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου.  

 

 

 

Γ) Καλές Πρακτικές 

 

 
1. Χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση της διαδικασίας ασύλου και 
των συνθηκών κράτησης των αλλοδαπών 
 
Κατά το 2012 συνεχίστηκε η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση 
των Μεταναστευτικών Ροών, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
χρηματοδοτήθηκε με (230.000.000) € με πρόβλεψη  τη λήψη μέτρων σε θέματα 
ασύλου και διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης, με ορίζοντα τριετίας (2011 – 
2013), στους εξής τομείς: 
(α) Μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου. 
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(β) Δημιουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.). 
(γ) Προστασία ευάλωτων ομάδων. 
(δ) Παροχή υπηρεσιών (διερμηνεία, ιατρική και νομική συνδρομή, κοινωνικές 
υπηρεσίες). 
(ε) Ενίσχυση της πολιτικής αναγκαστικών και εθελοντικών επιστροφών υπηκόων 
τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους. 
 
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απέστειλε επίσημο αίτημα στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Στήριξης Ασύλου (ΕΥΣΑ) για την αποστολή Ομάδων Στήριξης Ασύλου. Το 
σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο και περιλαμβάνει δράσεις, οι οποίες πρέπει να 
υλοποιηθούν από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων των Κ-Μ που θα μεταβαίνουν στην 
Ελλάδα προς συνδρομή των ελληνικών αρμοδίων υπηρεσιών με ορίζοντα διετίας. Ο 
ρόλος των Ομάδων αυτών είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας και πρόταση βέλτιστων 
πρακτικών στις Ελληνικές Αρχές. Το Σχέδιο συνίσταται από βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες δράσεις (εκπαίδευση, παροχή τεχνογνωσίας – εμπειρογνωμοσύνης, 
περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση της διαδικασίας) που αφορούν στη μεταβατική 
περίοδο, στη νέα Υπηρεσία Ασύλου, στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, στη βελτίωση 
των υλικών συνθηκών υποδοχής (σε συνεργασία με το Υ.Υ.Κ.Α.) και στην αξιοποίηση 
των Ευρωπαϊκών Ταμείων (Εξωτερικών Συνόρων, Επιστροφής και Προσφύγων). 
 
Την 23-01-2012 υπεγράφη η σχετική σύμβαση ύψους (437.987,00) € μέσω του 
Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων που αφορά το κόστος επισκευής – ανακαίνισης - 
αναμόρφωσης (ελαιοχρωματισμοί, ανακαίνιση χώρων υγιεινής, τοποθέτηση 
μεταλλικών κρεβατιών) των χώρων κράτησης του Τ.Σ.Φ. Σουφλίου (32 κλίνες), 
Κυπρίνου Ορεστιάδας (Φυλάκιο Έβρου) (378 κλίνες) και Τυχερού (76 κλίνες) 
αντίστοιχα. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 
προαναφερόμενη ημερομηνία. 
 
Τ.Σ.Φ. Σουφλίου: Πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης καυστήρα, θερμοσίφωνα, 
αντικατάστασης λαμπτήρων και μπαταριών στις τουαλέτες, επισκευή παραθύρων και 
κεντρικής πόρτας των χώρων κράτησης καθώς και των κιγκλιδωμάτων. 
Τ.Σ.Φ. Τυχερού: Πραγματοποιήθηκαν εργασίες στους χώρους κράτησης, ήτοι βάψιμο 
εσωτερικά και εξωτερικά, αντικατάσταση θερμοσίφωνων, τοποθέτηση επιπρόσθετων 
κιγκλιδωμάτων και αλλαγή νιπτήρων. 
Τ.Σ.Φ. Φερών: Την 23-06-2011 υπεγράφη η σύμβαση ύψους (1.700.000,00) € 
προκειμένου ανεγερθεί κτίριο για τη στέγαση του Αστυν. Τμήματος – Τ.Σ.Φ. Φερρών 
(87 κλίνες). Το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και θα ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος μηνός Φεβρουαρίου τ.έ. 
Βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. η Β΄ Φάση για την ανέγερση κτιρίου προς στέγαση 
των Υπηρεσιών έδρας της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης. Το έργο εκτιμάται ότι θα 
ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον 
ανάδοχο που θα προκύψει από την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής. 
Πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης - ανακατασκευής συνολικού 
προϋπολογισμού (11.000,00) € και εγκρίθηκε επιπλέον ποσό ύψους (25.000,00) € 
από  την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σε 
παραχωρηθέν από το Γ.Ε.Σ. οίκημα  στον Πόρο Έβρου  το  οποίο λειτουργεί ως 
Κέντρο Πρώτης Διαχείρισης Λαθρομεταναστών. 
Ανακαινίστηκαν και αναμορφώθηκαν οι χώροι κράτησης για το Τ.Σ.Φ. 
Μεταξάδων (20 κλίνες) και Κ.Σ.Φ. Νέας Βύσσας (25 κλίνες) με εγκεκριμένες πιστώσεις 
ύψους (64.000,00) € μέσω του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. 
Έχουν δρομολογηθεί οι αλλαγές από τον οικείο Δήμο του παραχωρητηρίου 
του οικήματος, που στεγάζεται το Τ.Σ.Φ. Ορεστιάδας (12 κλίνες) από ετήσιο σε 
δεκαετές 
τουλάχιστον προκειμένου να πραγματοποιηθούν από την Ελληνική Αστυνομία οι απαι-
τούμενες επισκευές ύψους (70.000,00) € μέσω του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. 



Από το Δήμο Διδυμοτείχου παραχωρήθηκε οικοπεδική έκταση (2.670) τ.μ. 
προκειμένου ανεγερθεί σε αυτή κτίριο για τη στέγαση του Αστυν. Τμήματος - Τμήμ. 
Ασφαλείας και Τ.Σ.Φ. Διδυμοτείχου (30 κλινών). Το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Εξω-
τερικών Συνόρων με συνολικό Προϋπολογισμό (2.500,000,00) €. Δρομολογήθηκαν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου. 
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου 30-06-2013. 
Πραγματοποιήθηκε αυτοψία και συντάχθηκε τεχνική περιγραφή - προϋπολογισμός 
δαπάνης για την αναμόρφωση και ανακαίνιση της πρώην εγκατάστασης Ε.Χ.Π.Α. 
Βέννας (215 κλίνες) Ν. Ροδόπης, εγκρίθηκε πίστωση ύψους (70.000,00) €  και 
βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση. 
Πραγματοποιήθηκε αυτοψία και συντάχθηκε τεχνική περιγραφή - προϋπολογισμός 
δαπάνης για την αναμόρφωση και ανακαίνιση των πρώην εγκαταστάσεων Ε.Χ.Π.Α 
Χίου και Σάμου (συνολικά 405 κλίνες) και εξασφαλίστηκε η αναγκαία πίστωση ύψους 
(80.192,00) €, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. 
Εντός α΄ διμήνου τ.έ. θα διενεργηθεί Δημόσιος Διαγωνισμός και με την ανάδειξη του 
αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο της ανακαίνισης των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων, θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση και οι εργασίες θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής. 
Πλέον των προαναφερομένων γνωρίζεται ότι πρόσφατα, μεταξύ των άλλων δράσεων 
του ετήσιου Ευρωπαϊκού Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών, 
εγκρίθηκε το ποσό των (600.000,00) € για τη βελτίωση των συνθηκών στους χώρους 
κράτησης στην περιοχή της Αττικής. 
Πέραν των ανωτέρω για το μόνιμο έλεγχο των χωρών κράτησης συγκροτήθηκε 
Επιτροπή με Διαταγή του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. το μήνα Οκτώβριο του 
έτους 2010 προκειμένου επιθεωρεί τους προαναφερόμενους χώρους αναφορικά με 
την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας των 
κρατουμένων και στην περίπτωση που διαπιστώνεται παρέκκλιση από τα ισχύοντα να 
παραθέτει ανάλογες προτάσεις για τις αναγκαίες παρεμβάσεις - βελτιώσεις των χώρων 
κράτησης. 
Πλην των τεχνικών αναμορφώσεων στους ως άνω χώρους, από το Υπουργείο μας 
τέθηκε σε λειτουργία ένα πρόγραμμα υποστήριξης των προσωρινά κρατουμένων 
αλλοδαπών από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, με τη συνδρομή 
κατάλληλων διερμηνέων – μεταφραστών (Β΄ Φάση). Στο εν λόγω πρόγραμμα, 
διάρκειας έως 30-06-2012 απασχολούνται, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά 25 
ψυχολόγοι, 25 κοινωνικοί λειτουργοί και 21 διερμηνείς – μεταφραστές, τόσο σε 
Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής, όσο και σε Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων 
Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας και Ροδόπης στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής. Επιπροσθέτως, γνωρίζεται ότι υφίσταται 
πρόβλεψη για την ανανέωση του υφισταμένου προγράμματος, αλλά και την επέκταση 
αυτού και σε άλλες περιοχές τις χώρας που αντιμετωπίζουν έντονες μεταναστευτικές 
ροές, στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επιστροφής. 
 
Επιπρόσθετα, γνωρίζεται ότι διαχωρισμός γίνεται και για άτομα που ανήκουν σε άλλες 
ευάλωτες ομάδες (π.χ. γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένοι κ.λπ.), 
καθόσον και αυτά έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και χρήζουν ειδικής μεταχείρισης από 
εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περαιτέρω, λαμβάνεται μέριμνα μέσω 
των αρμοδίων Υπηρεσιών  του Υπουργείου. Με τη δημιουργία των Κέντρων Πρώτης 
Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) και των Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (Ν. 3907/2011) θα 
επιλυθεί το μείζον πρόβλημα για τη χώρα μας, που είναι η δημιουργία νέων πρότυπων 
ως προς τις συνθήκες κράτησης Κέντρων, ικανών να αυξήσουν σημαντικά τη 
χωρητικότητα σε θέσεις αλλοδαπών, για τους οποίους εκκρεμεί έκδοση διοικητικής ή 
δικαστικής επιστροφής και να διασφαλίσουν το απαραίτητο επίπεδο συνθηκών στους 
εκεί φιλοξενούμενους και κρατουμένους. 



Εκτυπώθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο για αιτούντες άσυλο υπό τον τίτλο «Βασικές 
Πληροφορίες για τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα» σε (15) γλώσσες (μαζί με την 
Ελληνική), σε συνεργασία με την Υ.Α. / Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και τη Μ.Κ.Ο. 
«ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ». Το εν λόγω φυλλάδιο απεστάλη στις αρμόδιες αστυνομικές 
Υπηρεσίες (Δ.Α.Α., Δ.Α.Θ., Δ.Α.Α.Α., Δ.Α.Κ.Α.Θ. και Α.Δ. Χώρας), τόσο σε έντυπη όσο 
και σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου διανέμεται σε κρατούμενους μη νόμιμα 
εισερχόμενους αλλοδαπούς (π.χ. στα Κέντρα Κράτησης) και σε αιτούντες άσυλο. 
 
Ενημέρωση για τη διαδικασία του ασύλου έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας (www.mocp.gr και 
www.astynomia.gr), υπό τη θεματική ενότητα «ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ». Στην 
ενότητα αυτή περιέχονται, μεταξύ άλλων, όλες οι πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα 
και υποχρεώσεις, καθώς και η σχετική νομοθεσία. Οι εν λόγω πληροφορίες υπάρχουν 
και στην Αγγλική, Γαλλική και Αραβική γλώσσα. 
 
Διανεμήθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες (Δ.Α.Α., Δ.Α.Θ., Δ.Α.Α.Α., 
Δ.Α.Κ.Α.Θ. και Α.Δ. Χώρας) ενημερωτικό φυλλάδιο της Μ.Κ.Ο. «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ», το 
περιεχόμενο του οποίου αφορά πληροφορίες σχετικά με την παροχή διερμηνείας στη 
διαδικασία ασύλου. Το φυλλάδιο αυτό είναι διαθέσιμο στους αιτούντες σε (18) 
γλώσσες. 
 
Δημιουργήθηκε εκ νέου, σε συνεργασία με τη Δ. Πληροφορικής / Α.Ε.Α. και την Υ.Α. / 
Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Βάση Δεδομένων με «Πληροφορίες για τη διαδικασία 
ασύλου - Χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο» στο Police On Line, όπου έχουν 
πρόσβαση όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ.Α.Α., Δ.Α.Θ., Δ.Α.Α.Α., Δ.Α.Κ.Α.Θ. και Α.Δ. 
Χώρας) και περιλαμβάνονται θεματικές ενότητες ως ακολούθως: 
 (α) Υπηρεσίες Υπουργείου Εξωτερικών. 
 (β) Ανήλικοι. 
 (γ) Διαδικασία ασύλου – Εγκύκλιος Διαταγή και συνοδευτικά έγγραφα Π.Δ. 
114/2010. 
 (δ) Διερμηνεία. 
 (ε) Ειδικά ζητήματα. 
 (στ) Νομοθεσία. 
 (ζ) Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
 (η) Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 (θ) Εκθέσεις για χώρες καταγωγής (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα). 
Επιπρόσθετα, η Υ.Α. / Ο.Η.Ε. έχει δημιουργήσει Γραφείο Τεκμηρίωσης, στο οποίο 
μπορούν να υποβάλλουν συγκεκριμένα ερωτήματα αρμόδιοι υπάλληλοι των ως άνω 
Υπηρεσιών. 
 
Δημιουργήθηκε εφαρμογή σε συνεργασία με τη Δ. Πληροφορικής / Α.Ε.Α. στο Police 
On Line υπό τον τίτλο «Συνεντεύξεις ασύλου», στην οποία καθορίζονται οι 
ημερομηνίες συνέντευξης από τις Αρχές Εξέτασης και τις Αρχές Παραλαβής. 
 
Εκπαιδεύθηκε το αστυνομικό προσωπικό από Υπηρεσίες παραλαβής και Εξέτασης 
αιτημάτων ασύλου, οι Πρόεδροι, τα μέλη και οι Γραμματείες των Επιτροπών 
Προσφυγών, καθώς και το προσωπικό του Τμήματος Ασύλου της Δ. Αλλοδαπών / 
Α.Ε.Α., σε συνεργασία με την Υ.Α. / Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, μέσω Σεμιναρίων 
που διεξάχθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνολικά έγιναν (6) εκπαιδευτικά 
σεμινάρια. Οι θεματικές ενότητες αφορούσαν στις διαδικασίες & κριτήρια καθορισμού 
του καθεστώτος των προσφύγων και στη βελτίωση των εισηγήσεων και των 
πρωτοβάθμιων αποφάσεων ασύλου. 
 
Χρησιμοποιούνται διερμηνείς της Μ.Κ.Ο. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ για την κάλυψη των αναγκών 
στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, στο Τμήμα Ασφαλείας Αερολιμένα Αθηνών και τις 

http://www.mocp.gr/
http://www.astynomia.gr/


Επιτροπές Προσφυγών. Αύξηση του αριθμού των χρησιμοποιούμενων γλωσσών 
διερμηνείας. Επιπρόσθετα, διερμηνεία παρέχεται και στις Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης, 
Αχαΐας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου, Ρόδου. Επεκτάθηκε η συνεργασία και σε άλλες 
Αστυνομικές Υπηρεσίες, όπου υφίσταται η ανάγκη χρήσης πιστοποιημένων 
διερμηνέων για τη διαδικασία. Αξιοποιείται το Σύστημα της Τηλεδιάσκεψης για τη 
διερμηνεία με τη συνεργασία της ΜΚΟ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ και τοποθέτηση σχετικού 
εξοπλισμού στην Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, Υ.Α. ΡΟΔΟΥ και στο 
Α.Τ. ΛΕΡΟΥ. 
 
 

2. Παρουσίαση τριών νέων δομών του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη (της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και 
της Αρχής Προσφυγών) 
 

    Η παρουσίαση των τριών νέων δομών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της 

Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Αρχής Προσφυγών 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2012, ενώπιον της Πολιτικής Ηγεσίας του 
Υπουργείου, στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας (Λ. Μεσογείων 96, Αθήνα)56. 
 
Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου κα Μαρία Σταυροπούλου έδωσε το στίγμα των 
νέων δομών του Υπουργείου στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 
επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων:    «Πριν ένα χρόνο σηματοδοτήθηκε η μεγαλύτερη 
νομοθετική και θεσμική αλλαγή στη χώρα μας στον τομέα του πολιτικού ασύλου και 
της μετανάστευσης. Η αλλαγή αυτή έχει δύο άξονες: Ο πρώτος είναι η αυτονόμηση της 
κρίσης εάν κάποιος αλλοδαπός είναι πρόσφυγας, εάν δηλαδή δικαιούται να του 
χορηγηθεί πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Πλέον η κρίση αυτή περνά σε πολιτικούς 
υπαλλήλους που απαρτίζουν την Υπηρεσία Ασύλου και σε ανεξάρτητες επιτροπές. 
Έτσι, εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου.  
 
Ο δεύτερος άξονας είναι η δημιουργία σύγχρονων δομών, που θα συντονίζονται από 
την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, όπου θα παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα 
όσοι αλλοδαποί συλλαμβάνονται, προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό καθεστώς 
τους, να γίνει ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος και να εντοπισθούν τυχόν ευάλωτα 
άτομα, όπως για παράδειγμα οι ανήλικοι αλλοδαποί».    Επιπλέον, η κα. 
Σταυροπούλου, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ανέφερε «θα ρωτήσετε, πώς, την 
εποχή της μεγαλύτερης λιτότητας, και του περιορισμού του δημόσιου τομέα, είναι 
δυνατό να ελπίζει κανείς πως τέτοια δομή θα στηθεί; Προσκαλούμε όσους δημοσίους 
υπαλλήλους ενδιαφέρονται να έρθουν κοντά μας να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση. 
Και κάνουμε έκκληση στις υπηρεσίες τους να αντιληφθούν την εθνική σπουδαιότητα 
του έργου μας, και να βοηθήσουν κι αυτές με τη σειρά τους. Όλοι, και όταν λέω όλοι, 
εννοώ κρατικές υπηρεσίες, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί που ασχολούνται με 
τους πρόσφυγες, μη-κυβερνητικές οργανώσεις που τόσα χρόνια παλεύουν για τα 
αυτονόητα σε αυτά τα ζητήματα, πρέπει να βοηθήσουν τώρα, για να πάμε μπροστά 
και σε αυτόν τον τομέα». 
 
    Ακολούθως, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κ. Παναγιώτης Νίκας 
παρουσίασε τη βασική φιλοσοφία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, τονίζοντας: 
 
    «Η αποστολή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής είναι η υποδοχή των αλλοδαπών 
που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης εισόδου ή παράνομης διαμονής στην Ελλάδα 
και η φιλοξενία τους σε συνθήκες που να διασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
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και τα δικαιώματά τους.    Με τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής εγκαινιάζεται ένα νέο 
σύστημα διαχωρισμού και καταγραφής των μεταναστών και κυρίως έγκυρης 
πιστοποίησης της πραγματικής προέλευσής τους, κάτι που θα γίνει εφικτό με τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση του προσωπικού.    Εκτός αυτού του 
διαχωρισμού, στα ΚΕΠΥ θα καλύπτονται οι άμεσες βιοτικές ανάγκες των αλλοδαπών 
και θα περιλαμβάνεται ιατρικός έλεγχος. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο οι αλλοδαποί θα 
δέχονται ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση άμεσων ιατρικών ζητημάτων και 
ψυχο-κοινωνική υποστήριξη. Θα παρέχεται ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους, προστασία της οικογενειακής ζωής, διασφάλιση της απρόσκοπτης 
επικοινωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και μέριμνα για τα άτομα που ανήκουν 
σε ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά και τα θύματα βασανιστηρίων». 
 
    Τέλος, η Διευθύντρια της Αρχής Προσφυγών κα Λαμπρινή Κωλέττα επεσήμανε ότι 
«στόχος μας είναι να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τη βούληση της Πολιτείας, όπως 
αυτή περιγράφεται στο ν.3907/2011, ξεπερνώντας τις αδυναμίες του παρελθόντος που 
μας έχουν κοστίσει μια σειρά από καταδίκες για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και μας έχουν καταστήσει δέκτες αυστηρότατης κριτικής τόσο από τη διεθνή όσο και 
από την εσωτερική κοινότητα. Πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβεί αξιοποιώντας τα 
συμπεράσματα και την εμπειρία που έχουμε αντλήσει από τη μέχρι τώρα λειτουργία 
του συστήματος παροχής διεθνούς προστασίας και ταυτόχρονα, αξιοποιώντας την 
τεχνογνωσία που απλόχερα μας προσφέρουν στον τομέα αυτό οι διεθνείς οργανισμοί, 
με προεξέχουσα την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αλλά και Μ.Κ.Ο. που δρουν στο χώρο του ασύλου». 
 
 
 

3. Ενημέρωση για οργανωμένο Πρόγραμμα εθελοντικού επαναπατρισμού 
αλλοδαπών  
 
Ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο, μεταφρασμένο σε 13 γλώσσες και διαλέκτους, άρχισε να 
διανέμεται από την Αστυνομία σε υπηκόους τρίτων χωρών το Νοέμβριο του 2012, 
προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με το πρόγραμμα επιστροφής στις χώρες 
καταγωγής τους57. 
 
Το φυλλάδιο σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, σε συνεργασία με το 
Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με στόχο 
την αύξηση των επιστροφών αλλοδαπών στην πατρίδα τους, με ασφάλεια και χωρίς 
να επιβαρυνθούν οικονομικά. 
 
Το ενημερωτικό φυλλάδιο μεταφράστηκε στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, αλβανικά, 
ρωσικά, κινεζικά, αραβικά, μπενγκάλι, κουρδικά, φαρσί, ουρντού, παστού και νταρί, 
ενώ, αναπαράχθηκε σε 1.500.000 αντίτυπα. Το κόστος της όλης προσπάθειας 
καλύπτεται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών. 
Για την εφαρμογή του προγράμματος, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής έχει 
προγραμματίσει μία σειρά δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν: 
• Εγκατάσταση «περιπτέρου» στην έδρα της Διεύθυνσης (Π. Ράλλη 24- Ταύρος), όπου 
αστυνομικοί και διερμηνείς ενημερώνουν, τις εργάσιμες ημέρες, από 08:00 έως 14:00, 
τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς για τις δυνατότητες του προγράμματος. 
• Ενημέρωση των εκπροσώπων φορέων και συλλόγων μεταναστών, που λειτουργούν 
νόμιμα στον νομό Αττικής, και παράδοση έντυπου υλικού για διανομή στα μέλη τους. 
Επίσης, προβολή της δράσης μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που 
διαθέτουν. 
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• Ενημέρωση και αποστολή έντυπου υλικού στις Διπλωματικές Αρχές τρίτων χωρών, 
που λειτουργούν στην Αθήνα. 
• Επικοινωνία με τις δημοτικές αρχές του νομού Αττικής και διάθεση έντυπου υλικού 
για ενημέρωση και διανομή στους αλλοδαπούς που προσέρχονται στους δήμους. 
• Ενημέρωση και διανομή έντυπου υλικού, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης 
Αλλοδαπών και διερμηνείς (σε κινητή μονάδα-βαν), σε επιλεγμένα σημεία του κέντρου 
της Αθήνας. 
• Διανομή έντυπου υλικού σε καταστήματα όπου δραστηριοποιούνται νόμιμα 
αλλοδαποί και αποτελούν συνήθως σημεία συγκέντρωσής τους. 

 

 

Δ) Εκθέσεις, γνωματεύσεις και έρευνες για ζητήματα Στέγασης / 
Διαμονής 
 
 
1. Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής 
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής με 
θέμα το Σχέδιο Νόμου για τα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών  
 
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) παρουσίασε στις 28 
Αυγούστου 2012, στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και 
Δικαιοσύνης τις θέσεις της επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση 
θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και εγκαταστάσεων 
Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών» 
και άλλες διατάξεις»58.   
 
Η ΕΕΔΑ δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται την άνιση κατανομή του βάρους που συνεπάγεται 
για την Ελλάδα η διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρώπη και επιδιώκει την από 
κοινού αντιμετώπιση με τους ομόλογους ευρωπαϊκούς θεσμούς επιμέρους πτυχών του 
σύνθετου ζητήματος, όπως η αναθεώρηση του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ.  
 

 Η ΕΕΔΑ εξέθεσε τον προβληματισμό της, ανάμεσα σε άλλα, για τα ακόλουθα 
ζητήματα, όπως: 

 Τον εντοπισμό ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και δικαιούνται 
ειδικής προστασίας (θύματα εμπορίας ανθρώπων, ανήλικοι, κλπ.) καθώς και 
τον σεβασμό των βιοτικών δεσμών που έχουν δημιουργηθεί.  

 Τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο, καθώς και τη διασφάλιση ότι οι ανέφικτης 
απέλασης αλλοδαποί δεν εμπλέκονται σε μια ατελέσφορη και χωρίς 
ουσιαστικές εγγυήσεις διαδικασία κράτησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

 Τις συνθήκες κράτησης, καθώς καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και πλήθος εκθέσεων 
αρμόδιων οργάνων – μεταξύ αυτών και της ΕΕΔΑ59 – διαπιστώνουν σημαντικές 
ελλείψεις (πχ για τις υποδομές, την ανεπαρκή στελέχωση των αρμοδίων 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Αστυνομίας).  

 Την αναγγελθείσα ανάθεση αστυνομικών αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, δεδομένου 
ότι τούτο αντίκειται σε διατάξεις του Συντάγματος σύμφωνα με τις οποίες η 
αστυνομική εξουσία και ασφάλεια των πολιτών ανήκει και ασκείται υπό την 
ευθύνη της κρατικής εξουσίας.  
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 Την αποκλειστική επιδίωξη του μέτρου της κράτησης, ενώ ο νόμος και η 
οδηγία, που αυτός ενσωματώνει, ορίζει την κράτηση όχι ως το πρώτο αλλά ως 
το τελευταίο μέσο του κράτους για την πραγματοποίηση της απομάκρυνσης. Σε 
κάθε περίπτωση, επισημαίνεται, ότι αν δεν εφαρμοστεί ολοκληρωμένα και 
αποτελεσματικά ο Ν. 3907/201160, δηλαδή η λειτουργία των ΚΕΠΥ, σε 
συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό σύστημα ασύλου και τον σεβασμό των 
εγγυήσεων ενόψει απομάκρυνσης, το παρόν εγχείρημα χαρακτηρίζεται ως 
αποσπασματικό και ατελέσφορο.  

 Την υιοθέτηση αναποτελεσματικών πρακτικών, οι οποίες έχουν συμβάλει στην 
διόγκωση των προβλημάτων και έχουν προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις της 
διεθνούς κοινότητας σε βάρος της χώρας. Οι διεθνείς και περιφερειακοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαπιστώνουν ως προς τη διαχείριση 
των ροών την έλλειψη συντονισμού, ιδίως σε επιχειρησιακό επίπεδο.  

 
Η ΕΕΔΑ, επιτελώντας το ρόλο της, μεσολαβεί με αντικειμενικότητα και ρεαλισμό στα 
διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε αυτά 
να σχηματίσουν άποψη σαφή και σύμφωνη με την πολυεπίπεδη ελληνική 
πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, προσηλωμένη στην εκ του νόμου αρμοδιότητά της, 
η ΕΕΔΑ θα προσπαθήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της να συνδράμει την Πολιτεία 
στον σχεδιασμό μια συντονισμένης μεταναστευτικής πολιτικής, πολιτικής ασύλου και 
διαχείρισης των ροών με σεβασμό στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.     
 
 

2. Έκθεση του Ελληνικού Συμβουλίου με τους πρόσφυγες με τίτλο: 
«Ασυνόδευτοι Ανήλικοι στα Ελληνοτουρκικά Σύνορα, Έβρος Μάρτιος 
2011-2012» 
 
Η Έκθεση του ΕΣΠ που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιούνιο του 2012 ασχολείται με το 
νομικό πλαίσιο προστασίας αλλά και κράτησης των ανηλίκων και παρουσιάζει τις 
συνθήκες, τη διάρκεια της κράτησης αλλά και τις επιπτώσεις τους στην κατάσταση των 
παιδιών61. Τα ευρήματα της Έκθεσης προέκυψαν κατά την παρουσία μόνιμης 
αποστολής δικηγόρων και διερμηνέων στο νομό και την παροχή νομικής συνδρομής 
στους κρατούμενους που ζητούν εκεί άσυλο.  
 
Σκοπός της Έκθεσης του ΕΣΠ είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσων 
ασχολούνται ειδικά με τους ανηλίκους, ενώ επίσης αποσκοπεί να καταδείξει προς 
όλους «τι σημαίνει για ένα παιδί το πέρασμά του από τον Έβρο και η κράτησή του εκεί, 
αλλά επίσης πως και πόσο επηρεάζει η εμπειρία αυτή την μετέπειτα πορεία του». 
Αφορά, ειδικότερα, σε ανηλίκους που δεν συνοδεύονταν από κάποιον ενήλικο, και 
συνελήφθησαν από τις αρχές στην περιφέρεια της Ορεστιάδας.  
 
Γίνεται αναφορά στο ελλιπές νομικό πλαίσιο προστασίας των ανήλικων ασυνόδευτων 
προσφύγων, την ανεπάρκεια των κέντρων φιλοξενίας και τις απάνθρωπες συνθήκες 
της κράτησης, η οποία εφαρμόζεται όχι ως «έσχατη λύση», αλλά ως ο κανόνας. Όπως 
υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή έχει «ανυπολόγιστες βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ζωή και την εξέλιξη» των παιδιών αυτών, άμεσες ως 
προς την υγεία τους, σωματική και ψυχική, και έμμεσες ως προς την κατάσταση και το 
νομικό καθεστώς τους, εξαιτίας της παραπληροφόρησης, της δυσπιστίας και της 
αδυναμίας συνεργασίας. 
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3. Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για συλλήψεις 
αλλοδαπών στα θαλάσσια σύνορα κατά το πρώτο επτάμηνο του 2012 

 
Πάνω από 100 αλλοδαποί και 7 διακινητές - εκ των οποίων έξι από το Λιμενικό και 
ένας από την ΕΛ.ΑΣ. - συνελήφθησαν κατά το πρώτο 7μηνο του 2012 σε 12 συνολικά 
περιστατικά παράνομης μετανάστευσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα 
με στοιχεία του Λιμενικού62. 
 
Επίσης από τις αρχές Αυγούστου, καταγράφεται σημαντική αύξηση των περιστατικών, 
με αποτέλεσμα το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου έως 17 Σεπτεμβρίου, η ΕΛ.ΑΣ 
και το Λιμενικό να έχουν επιληφθεί σε συνολικά 44 περιστατικά, στα οποία 
συνελήφθησαν 831 αλλοδαποί. Παράλληλα λιμενικοί συνέλαβαν 13 διακινητές. 
Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 30 Αυγούστου ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
Κωστής Μουσουρούλης συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης στα θαλάσσια σύνορα της χώρας και 
συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της διακλαδικής συνεργασίας του Λιμενικού 
Σώματος με τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Ελληνική Αστυνομία.  

 
Ακολούθησαν επιστολές του κ. Μουσουρούλη προς την Επίτροπο Εσωτερικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σεσίλια Μάλμστρομ και του Αρχηγού του 
Λιμενικού Δημήτρη Μπαντιά προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Φρόντεξ, Ίλκα 
Λαϊτίνεν για την ενίσχυση των παρεχόμενων επιχειρησιακών μέσων για την ασφάλεια 
των θαλασσίων συνόρων.  
Ο Διευθυντής της Φρόντεξ έκανε δεκτό το αίτημα και έχει προγραμματιστεί η άμεση 
διάθεση τριών εναέριων μέσων, τεσσάρων περιπολικών σκαφών, δυο κινητών 
μονάδων επιτήρησης και εμπειρογνωμόνων αξιωματικών, οι δαπάνες των οποίων θα 
καλυφθούν από κοινοτικούς πόρους του οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
Ακόμη το Αρχηγείο του Λιμενικού έχει προχωρήσει σε ενίσχυση της επιτήρησης σε 
συνεργασία με αντίστοιχες μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιάταξη και 
εντατικοποίηση περιπολιών σε θάλασσα και ακτές από τις Λιμενικές Αρχές, ενίσχυση 
περιπολιών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με πρόσθετα περιπολικά σκάφη, αποστολή 
ελικοπτέρου στη Σάμο για παροχή εναέριας επιτήρησης. 
Επιπλέον το προσεχές διάστημα έχει αποφασιστεί μεταξύ άλλων η ενίσχυση με 
προσωπικό στα λιμεναρχεία των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. 
 
      

4. Στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat 
για τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα κατά το 
έτος 2011 
 
Στις 22/3/2012 δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Υπηρεσίας για τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα 
κατά το έτος 201163. Από αυτά προκύπτει ότι το 2011 η Ελλάδα δέχθηκε 9.310 
αιτήσεις ασύλου από μετανάστες, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από το Πακιστάν 
(25%), τη Γεωργία (12%) και το Αφγανιστάν (7%).Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat, εξετάστηκαν συνολικά 8.670 αιτήσεις ασύλου, εκ των 
οποίων εγκρίθηκαν οι 180 και απορρίφθηκαν οι 8.490. 
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Την ίδια χρονιά, στην ΕΕ υποβλήθηκαν συνολικά 301.000 αιτήσεις ασύλου (έναντι 
259.000 το 2010), οι οποίοι προέρχονταν, κυρίως από το Αφγανιστάν (8%), τη Ρωσία 
(6%), το Πακιστάν (5%), το Ιράκ (5%) και τη Σερβία (5%). Εξετάστηκαν, συνολικά 
237.365 περιπτώσεις, εκ των οποίων απορρίφθηκε το 75% (177.900 αιτήσεις). 
 
Σε απόλυτους αριθμούς, οι χώρες που δέχθηκαν τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου 
είναι η Γαλλία (56.300 αιτήσεις), η Γερμανία (53.300 αιτήσεις), η Ιταλία (34.100), το 
Βέλγιο (31.900), η Σουηδία (29.700), η Μ. Βρετανία (26.400), η Ολλανδία (14.600), η 
Αυστρία (14.400), η Ελλάδα (9.310) και η Πολωνία (6.900). 
 
Όσον αφορά τις αιτήσεις σε σύγκριση με τον πληθυσμό της κάθε χώρας (ανά 
εκατομμύριο κατοίκων), τις περισσότερες δέχθηκε η Μάλτα (4.500 αιτήσεις) και 
ακολουθούν το Λουξεμβούργο (4.200), η Σουηδία (3.200), το Βέλγιο (2.900), η Κύπρος 
(2.200), η Αυστρία (1.715), η Ολλανδία (875), η Γαλλία (865) και η Ελλάδα (820). 

 
                                                                         

 

5. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΙΑΣ 
 

Α) Ενδεικτική περιπτωσιολογία κρουσμάτων που σχετίζονται 
με ρατσιστική βία 

 

 
1. Επίθεση εναντίον Πακιστανών μεταναστών στη Νίκαια από μέλη της 
Χρυσής Αυγής 

 
Επίθεση εναντίον Πακιστανών μεταναστών στη Νίκαια από μέλη της Χρυσής Αυγής 
στις 8/7/2012, και μια μόλις ημέρα μετά το αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στην περιοχή 
κατήγγειλε η Κίνηση Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ)64. 
 
Όπως καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ, γύρω στις 10.30 το βράδυ, ομάδα Χρυσαυγιτών, που 
φορούσε μπλουζάκια με αυτόν τον τίτλο, με μηχανές επιτέθηκαν με γροθιές σε 
Πακιστανούς μετανάστες που κάθονταν έξω από το σπίτι τους στην Οδό Ικτίνου 15. Οι 
μετανάστες μπήκαν μέσα στο σπίτι, οι επιτιθέμενοι όμως έσπασαν τη πόρτα και 
μπήκαν μέσα στο σπίτι τραυματίζοντας τρεις μετανάστες. Η είδηση κυκλοφόρησε 
αμέσως, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν άλλοι Πακιστανοί μετανάστες από την 
περιοχή. Αμέσως εμφανίστηκαν περιπολικά και άντρες της ομάδας ΔΙΑΣ, που τους 
προέτρεψαν να διαλυθούν. Λίγα μέτρα πιο κάτω και ενώ μια ομάδα Πακιστανών 
έφευγε από το σπίτι, η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές 14 ατόμων. 
 
Σύμφωνα με την ΚΕΕΡΦΑ, στη συνέχεια, όταν δύο από τους τραυματίες μαζί με τον 
πρόεδρο του ανοιχτού σχολείου Μεταναστών Πειραιά πήγαν στο τμήμα να καταθέσουν 
μήνυση, παρεμποδίστηκαν να υποβάλουν τη μήνυση με τη δικαιολογία ότι στο τμήμα 
υπάρχει φόρτος εργασίας λόγω των 14 προσαχθέντων. Τελικά, η μήνυση υπεβλήθη 
την επόμενη ημέρα 

 
2. Βασανισμός Αλβανού κρατούμενου των φυλακών Κορυδαλλού 
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Σοκ προκάλεσε στις 16/3/2012 στο Τμήμα Μεταγωγών Ιωαννίνων η εικόνα ενός 
κρατουμένου, φορέα του Αids, ο οποίος μεταφέρθηκε εκεί από τις Φυλακές 
Κορυδαλλού με τραύματα σε όλο του το σώμα65. Ο ίδιος, 35 ετών και αλβανικής 
καταγωγής κατήγγειλε κλαίγοντας ότι κακοποιήθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους 
με το αιτιολογικό ότι προσπάθησε να παρασύρει άλλους κρατουμένους σε απεργία 
πείνας. Σύμφωνα με το site, διατάχθηκε η μεταγωγή του στις Φυλακές Κέρκυρας, 
προφανώς όμως ο δικαστικός λειτουργός δεν είχε εικόνα του κρατουμένου, 
περιοριζόμενος σε ότι διάβασε στα έγγραφα. 
 
Όμως ο κρατούμενος που βρίσκεται στο Τμήμα Μεταγωγών Ιωαννίνων αδυνατεί να 
περπατήσει, αδυνατεί να σταθεί στην καρέκλα από τα τραύματα που έχει σε όλο του το 
σώμα, το πρόσωπό του είναι παραμορφωμένο από τα χτυπήματα και η γενική του 
κατάσταση παραπέμπει, «σε άλλη χώρα και όχι στην Ελλάδα του πολιτισμού». Το σάιτ 
αναφέρει ότι διαθέτει τα πλήρη στοιχεία του 35χρονου ο οποίος θέλει να καταγγείλει 
και επισήμως τον άγριο ξυλοδαρμό του στον Κορυδαλλό. 
Ο κρατούμενος κλαίγοντας έδειχνε στους αστυνομικούς των Ιωαννίνων την 
φωτογραφία των τριών παιδιών του λέγοντας ότι δεν είναι εγκληματίας για να του 
φέρονται με τέτοιο τρόπο. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Μεταγωγών έμειναν άναυδοι 
από το δράμα που έβλεπαν μπροστά τους και τον αντιμετώπισαν με έναν απίστευτα 
ανθρώπινο τρόπο. Ίσως αυτή να ήταν η πρώτη φορά που τον αντιμετώπισαν έτσι. Τον 
βοηθούν για να κάνει ακόμη και την παραμικρή κίνηση. 

 
3. Ανησυχία προκαλούν τα επεισόδια ρατσιστικής βίας εναντίον 
αλλοδαπών μέσα σε συρμούς του ΗΣΑΠ. 
 
Στις 29 Μαϊου 2012 το βράδυ, ένα άτομο αγνώστων στοιχείων μαχαίρωσε αλλοδαπό 
μέσα σε βαγόνι του Ηλεκτρικού στο σταθμό της Ομόνοιας, φωνάζοντας ρατσιστικά 
συνθήματα σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών66. Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε σε 
νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένο. 
Πρόκειται για το τρίτο παρόμοιο περιστατικό που σημειώνεται μέσα σε λίγους μόνο 
μήνες. Σε ένα άλλο περιστατικό, στις 28 Ιανουαρίου, οργανωμένη ομάδα 20 
ατόμων επιβιβάστηκαν σε συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι και περνώντας από 
βαγόνι σε βαγόνι φωνάζοντας συνθήματα και βρισιές έψαχναν και κτυπούσαν με 
ρόπαλα αμέριμνους μετανάστες που ήταν επιβάτες του συρμού. 
 
Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ καταδικάζει το περιστατικό και 
σημειώνει: «..Είμαστε απέναντι σε κάθε φαινόμενο βίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας . 
Η διεύρυνση της φτώχειας, τα υψηλά ποσοστά, ανεργίας και η κοινωνική ερήμωση, 
που είναι αποτέλεσμα των αντεργατικών πολιτικών που διαχρονικά εφαρμόστηκαν και 
εντάθηκαν τα δυο τελευταία χρόνια, δεν πρέπει να βάλουν σε κίνδυνο κάθε έννοια 
αλληλεγγύης, ανθρωπισμού και σεβασμού της ανθρώπινης ζωής. 
Όσοι αναζητούν πάνω στα κοινωνικά ερείπια, το ιδεολογικό υπόβαθρο, για να 
δικαιολογήσουν συμπεριφορές φασιστικής βίας και λαϊκισμού, με σκοπό να 
δηλητηριάσουν τη κοινωνία, θα πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με την καθολική 
αποδοκιμασία των εργαζομένων, των συνδικάτων και ολόκληρου του 
Ελληνικού Λαού….». 

 
4. Επιθέσεις της Χρυσής Αυγής σε μετανάστες στην Καλαμάτα 
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Ναζιστική επίθεση σε σπίτι μεταναστών από το Μπανγκλαντές πραγματοποίησε 
ομάδα 30 ατόμων στην Καλαμάτα το Σεπτέμβριο του 2012, σύμφωνα με την τοπική 
εφημερίδα «Ελευθερία»67. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2012, οι νεαροί, ηλικίας από 17 έως 25 
ετών, επιτέθηκαν κραυγάζοντας, βρίζοντας και απειλώντας, έσπασαν τζάμια σε πόρτες 
και παράθυρα, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είχαν και στουπιά, για να βάλουν 
φωτιά στο σπίτι, αλλά δεν τα χρησιμοποίησαν επειδή οι μετανάστες πρόλαβαν κι 
έφυγαν. Η Αστυνομία, που ειδοποιήθηκε από περίοικους, όταν έφτασε στην περιοχή 
προσήγαγε πέντε μετανάστες, από τους οποίους οι δύο ήταν παράνομα στη χώρα. Ο 
εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας Δημήτρης Σταύρου διάταξε προκαταρκτική 
εξέταση για τις επιθέσεις στους μετανάστες. Εν τω μεταξύ στην Αστυνομική 
Υποδιεύθυνση Τριφυλίας έγινε σύσκεψη, προκειμένου να ληφθούν μέτρα ενόψει του 
πανηγυριού της Κυπαρισσίας και μπροστά στον κίνδυνο να επιτεθούν μέλη της 
Χρυσής Αυγής σε μετανάστες μικροπωλητές. 
 
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», μέλη της Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν στις 
8/9/2012 και σε μετανάστες που βρίσκονται στα φανάρια της Καλαμάτας και καθάριζαν 
παρμπρίζ αυτοκινήτων68. Αφού τα μέλη του κόμματος του Νίκου Μιχαλολιάκου 
επιτέθηκαν στους αλλοδαπούς και τους ξυλοκόπησαν άγρια στη συνέχεια ο 
σύνδεσμος εξέδωσε ανακοίνωση. «Τα φανάρια της Καλαμάτας είναι πλέον ελεύθερα 
από τους λαθρομετανάστες που ενοχλούσαν τους περαστικούς, με την επιμονή τους να 
καθαρίσουν τα τζάμια εκβιαστικά τις περισσότερες φορές, βρίζοντας αυτούς που δεν 
τους έλεγαν ναι (κυρίως γυναίκες). Δύο ημέρες εκκαθαρίσεων μας ήταν αρκετές για να 
μπει ένα τέλος σε αυτή την κωμωδία με τις αρχές άπραγες και πολλές φορές θεατές της 
ταλαιπωρίας των καλαματιανών οδηγών». 
 
Από την πλευρά του ο αστυνομικός διευθυντής Μεσσηνίας απάντησε ότι δεν έχει γίνει 
καμία σχετική καταγγελία για επίθεση σε μετανάστες. Υπενθυμίζεται πως στη 
Μεσσηνία η Χρυσή Αυγή είχε προαναγγείλει τα τάγματα εφόδου, με την ονομασία 
ομάδες περιφρούρησης «Ελλήνων στην καταγωγή» κατά της εγκληματικότητας του 
«λαθραίου αλλοδαπού εισβολέα», μία κίνηση που είχε προκαλέσει την αντίδραση του 
αστυνομικού διευθυντή του Νομού. 
 

5. Ένταση και ρατσιστικές συμπεριφορές μερίδας κατοίκων της Λαμίας 
κατά των Ρομά 
 
Στις 13/9/2012 απειλήθηκαν ρατσιστικά επεισόδια στη Λαμία σε βάρος των Ρομά, αλλά 
οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν εκεί τα απέτρεψαν69. Πρόκειται για 
αντιπαράθεση η οποία χρονολογείται από το 2000, από την εποχή δηλαδή, που οι 
αθίγγανοι έλαβαν χρηματοδοτήσεις, αγόρασαν οικόπεδα και έχτισαν σπίτια στην άκρη 
του χωριού, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός τους στην περιοχή. 
 
Οι κάτοικοι, από την πλευρά τους, παραπονούνται για αύξηση της εγκληματικότητας, 
για ανύπαρκτους υγειονομικούς όρους και για κλίμα τρομοκρατίας με διάφορους 
τρόπους. Ζητούν να απομακρυνθούν οι αθίγγανοι από το συγκεκριμένο σημείο και έως 
σήμερα έχουν γίνει πολλές απόπειρες χωρίς αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι πέρυσι στο 
δημοτικό σχολείο της Ανθήλης φοιτούσαν 20 παιδιά Ρομά και φέτος εκδηλώθηκε 
ενδιαφέρον για συμμετοχή άλλων 25, γεγονός που πυροδότησε κλίμα ανησυχίας 
στους κατοίκους που υποστηρίζουν πως «μη νόμιμα συγκεντρώνονται αθίγγανοι απ' 
όλη την Ελλάδα». 
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Εξάλλου, πλην των περίπου 40 σπιτιών που έχουν χτιστεί σε ιδιόκτητα οικόπεδα, τα 
οποία αγοράστηκαν από ιδιοκτήτες στην Ανθήλη, άλλοι Ρομά αγόρασαν οικόπεδα για 
να χτίσουν σπίτια, αλλά στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι τα οικόπεδα αυτά ήταν εκτός 
σχεδίου και δεν μπορούσαν να εκδώσουν οικοδομικές άδειες. Έτσι, μέσα σε αυτά 
έστησαν πρόχειρα παραπήγματα. Εκτός από τις δύο αυτές κατηγορίες υπάρχουν και 
άλλοι Ρομά οι οποίοι έχουν στήσει παραπήγματα στην ευρύτερη περιοχή και 
δηλώνουν φιλοξενούμενοι αυτών που έχουν ιδιοκτησία στον συγκεκριμένο χώρο. 
Στη συνέχεια, οι κάτοικοι του χωριού προγραμμάτισαν γενική συνέλευση με θέμα τα 
υποτιθέμενα προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία των Ρομά. Κι ενώ όλα έδειχναν 
ότι θα υπήρχε ήρεμο κλίμα, οι τόνοι ανέβηκαν όταν ομάδα Ρομά, μονίμων κατοίκων 
της περιοχής, επιχείρησαν εύλογα να συμμετάσχουν στη συζήτηση, που θα 
εξελισσόταν, και ορισμένοι εκ των κατοίκων αντέδρασαν. 
 
Λίγο πριν τη συζήτηση στη γενική συνέλευση, μία λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ 
κατοίκων και Ρομά πυροδότησε το κλίμα έντασης, με συνέπεια οι συγκεντρωμένοι 
κάτοικοι του χωριού να ανατρέψουν ένα από τα σταθμευμένα ΙΧ των Ρομά. Ισχυρές 
αστυνομικές δυνάμεις απέτρεψαν τη γενίκευση των επεισοδίων, αλλά όλη τη νύχτα ο 
φόβος είχε απλωθεί πάνω από το χωριό. Κάτοικοι διακινούσαν πληροφορίες ότι δήθεν 
μεταφέρονται Ρομά από άλλες περιοχές με τελικό στόχο «να βάλουν φωτιά στα σπίτια 
των κατοίκων», πράγμα το οποίο δεν είχε βάση. 
 
Από την άλλη πλευρά, ακόμη και οικογένειες Ρομά που έχουν σπίτι στην περιοχή το 
εγκατέλειψαν για να περάσουν τη νύχτα τους χιλιόμετρα μακριά, καθώς μεταξύ των 
Ρομά κυκλοφορούσαν φήμες ότι «θα υπήρχε μέσα στη νύχτα τελική επίθεση από την 
πλευρά των κατοίκων για να τους κάψουν τον οικισμό».Μεγάλη δύναμη της 
αστυνομίας προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα όλη τη νύχτα. 
 
Η «τελευταία πράξη» της έντασης ξεκίνησε από εσωτερική αντιπαράθεση στο τοπικό 
συμβούλιο του χωριού, όταν διατυπώθηκαν καταγγελίες από τον αντιπρόεδρο του 
τοπικού συμβουλίου ότι χορηγούνται αφειδώς βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας για να 
εισπραχθούν επιδόματα, αφήνοντας υπόνοιες ακόμη και για τις υπογραφές του 
προέδρου.Το θέμα πήρε διαστάσεις με τον αντιπρόεδρο να ανεβάζει τους τόνους και 
να δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση πως κάλεσε «και τα παιδιά της Χρυσής Αυγής για 
να έρθουν εδώ να παρακολουθήσουν», προκειμένου, όπως καταγγέλλεται από 
κατοίκους, να δικαιολογήσει την παρουσία περίπου δέκα στελεχών της Χρυσής Αυγής 
στην περιοχή, λίγο πριν την έναρξη της συνέλευσης των κατοίκων την Τετάρτη το 
βράδυ, χωρίς όμως να έχουν κάποια εμπλοκή. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι 
αθίγγανοι από αυτούς που μένουν μόνιμα στο χωριό Ανθήλη, κάνουν λόγο για άμεσες 
απειλές, αφού, όπως υποστηρίζουν, τους διαμηνύουν πως «θα έρθει Χρυσή Αυγή και 
...μάζεψε τα, να φύγετε από δω», όπως σημειώνουν. Μάλιστα επιμένουν πως «και 
μόνο η παρουσία στελεχών της Χρυσής Αυγής πυροδότησε το κλίμα της 
αντιπαράθεσης». 
 
Νωρίς το πρωί και σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης ο δήμαρχος της 
Λαμίας, Γιώργος Κοτρωνιάς, και αντιπροσωπεία κατοίκων έκαναν, για δεύτερη φορά 
μέσα σε μια εβδομάδα, παράσταση στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών της Λαμίας, 
όπου κατέθεσαν στοιχεία σε σχέση με πολεοδομικές και υγειονομικές παραβάσεις, 
ζητώντας εφαρμογή της νομιμότητας. 
Η επίσκεψη αυτή μαζί με διαδόσεις που έφτασαν μέχρι τους Ρομά, για πιθανή 
επέμβαση της αστυνομίας, ανέβασαν την ένταση. Αρκετοί Ρομά μέκλεισαν τον δρόμο 
που έφτανε ίσαμε τον οικισμό και ακολούθως οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να 
συγκεντρώνονται. 
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή προσπαθούσαν να 
ηρεμήσουν τα πνεύματα και λίγο πριν τις τρεις μετά το μεσημέρι αποκαταστάθηκε η 



τάξη, ενώ ήδη εξελίσσονται διαβουλεύσεις για να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι και οι δύο 
πλευρές για μια συμφωνία, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η τάξη στην περιοχή.  
 
 

6. Επίθεση αγνώστων σε αλλοδαπό στον σταθμό μετρό «Αττική» τον 
Ιούνιο του 2012 

 
Μετανάστης από το Πακιστάν δέχθηκε επίθεση από άγνωστα άτομα στο σταθμό του 
μετρό «Αττική» αργά το βράδυ της 17ης Ιουνίου 2012, σύμφωνα με αυτόπτες 
μάρτυρες70. Ο αλλοδαπός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 
Όπως κατήγγειλαν οι αυτόπτες μάρτυρες λίγο μετά τις 23.30 οι δράστες, που 
πρόσκεινται στη Χρυσή Αυγή, επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν τον αλλοδαπό και στη 
συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. 
 
Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την Αστυνομία και θα εξεταστεί εάν οι 
κάμερες του κλειστού κυκλώματος έχουν καταγράψει το συμβάν αλλά και τα πρόσωπα 
των ατόμων που τραυμάτισαν τον αλλοδαπό. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την 
επίθεση έγιναν 25 προσαγωγές υπόπτων ωστόσο αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι καθώς δεν 
προέκυψε κάτι ενοχοποιητικό σε βάρος τους. 

 
7. Μήνυση μετανάστη από το Μπαγκλαντές για λεκτική ρατσιστική 
επίθεση 

 
Η ρατσιστική βία, λεκτική ή σωματική, κατά μεταναστών από ομάδες που 
δραστηριοποιούνται στον Άγιο Παντελεήμονα συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 
201271. Η αντίδραση σε αυτήν, όμως, αποτελεί ακόμα ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η 
εικόνα μεταναστών που αλλάζουν πεζοδρόμιο στη θέα ομάδων κρούσης, που 
σκύβουν το κεφάλι ή αποδέχονται σιωπηρά τη «μοίρα» τους είναι συχνή. Ωστόσο, τα 
πράγματα σταδιακά αρχίζουν να αλλάζουν και κάνει την εμφάνιση της μία νέα μορφή 
αντίδρασης - όχι βίαιης ή επιθετικής - αλλά αξιοπρεπούς, νόμιμης και ειρηνικής.  

Όταν ομάδα κρούσης πέντε ατόμων επιτέθηκε λεκτικά στον κ. Μοκμπούλ Ρουαμάνκα 
και στη γυναίκα του στις 24 Μαρτίου 2012, ο 42χρονος μαθηματικός από το 
Μπαγκλαντές αποφάσισε να αντιδράσει. Κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου 
στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και, όπως δηλώνει, είναι αποφασισμένος 
να αγωνιστεί για ειρηνική και ασφαλή ζωή για τον ίδιο και για όλους τους γείτονες του, 
Έλληνες και μετανάστες.  

«Ήταν παραμονές της 25ης Μαρτίου και είχαμε βγει για έναν περίπατο με τη γυναίκα 
μου. Μας πλησίασε μια ομάδα πέντε ατόμων και άρχισαν να μας απειλούν και να μας 
προπηλακίζουν. Μας φώναζαν να φύγουμε από τη χώρα!» λέει στο «Βήμα» ο κ. 
Ρουαμάνκα. Ο ίδιος βρίσκεται νομίμως στη χώρα τα τελευταία δεκαέξι χρόνια, ενώ 
πριν από οκτώ μήνες εξασφάλισε άδεια παραμονής για τη γυναίκα του. Το ζευγάρι ζει 
στον Άγιο Παντελεήμονα μαζί με την τετράχρονη κόρη τους και διατηρεί ένα κατάστημα 
με τσάντες και βαλίτσες στην πλατεία Βάθης. «Το λάθος που κάνουν οι εν λόγω 
ομάδες κρούσης είναι ότι θεωρούν πως κάθε μετανάστης είναι παράνομος. Έτσι 
προπηλακίζουν αδιακρίτως κάθε άνθρωπο που μοιάζει διαφορετικός. Προσωπικά έχω 
δεχθεί προπηλακισμούς αρκετές φορές και μία φορά έφτασαν στο σημείο να με 
χαστουκίσουν και να αποπειραθούν να με γρονθοκοπήσουν. Τρομοκρατήθηκα και 
τράπηκα σε φυγή!» διηγείται ο κ. Ρουαμάνκα.  
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Ο ίδιος κατοικεί με την οικογένεια του σε ιδιόκτητο σπίτι που αγόρασαν με τραπεζικό 
δάνειο πριν από τέσσερα χρόνια. «Όταν μας φωνάζουν "να φύγετε!" δεν 
αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι το σπίτι μας, αυτή είναι η γειτονιά μας και την αγαπούμε 
όπως και οι Έλληνες γείτονες μας. Αγόρασα το σπίτι μου πριν από τέσσερα χρόνια και 
για πολλά χρόνια θα οφείλω να πληρώνω τις δόσεις του δανείου μου. Δεν έχω 
δυνατότητα να μείνω κάπου αλλού», προσθέτει.  
 
Μετά το τελευταίο περιστατικό ο 42χρονος έμπορος αποφάσισε να καταθέσει μήνυση 
κατά παντός υπευθύνου γιατί, όπως χαρακτηριστικά λέει, «πρέπει κάτι να κάνουμε για 
να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά και να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε 
εδώ ειρηνικά, όπως συνέβαινε μέχρι πριν από τέσσερα χρόνια». 

Στα φοιτητικά του χρόνια στο Μπαγκλαντές ο κ. Ρουαμάνκα σπούδασε μαθηματικά, 
ωστόσο αδυνατώντας να βρει δουλειά στο αντικείμενο του, αποφάσισε να αναζητήσει 
την τύχη του στη χώρα μας. «Γνώρισα την ελληνική ιστορία ήδη από τα σχολικά μου 
χρόνια. Διαβάζαμε για τον Αριστοτέλη και τον Σωκράτη και ο νους μας ταξίδευε στη 
χώρα σας. Όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα πριν από δεκαπέντε χρόνια η καρδιά μου 
γέμισε και πάλι αισιοδοξία. Η χώρα σας μας έδωσε τη δυνατότητα να ζήσουμε και να 
ονειρευτούμε ξανά», αναφέρει. Προσθέτει, άλλωστε, ότι η σχέση με τους Έλληνες 
γείτονες, πελάτες και προμηθευτές του είναι εξαιρετική. «Είναι όλοι τους πολύ φιλικοί 
και μου συμπεριφέρονται με σεβασμό. Άλλωστε, όλοι βιώνουμε τις δύσκολες συνέπειες 
της ίδιας οικονομικής κρίσης. Αδυνατώ κι εγώ, όπως όλοι, να πληρώσω τα έξοδα που 
τρέχουν με τα πενιχρά μου εισοδήματα, παρότι δουλεύω από το πρωί ως το βράδυ για 
να τα βγάλω πέρα». 

Τέλος, για το φαινόμενο του ρατσισμού που αυξάνεται διαρκώς στην Ελλάδα, ο κ. 
Ρουαμάνκα είναι κατηγορηματικός: «Οι Έλληνες είναι εξαιρετικός λαός, πολύ φιλικός 
και ζεστός. Χωρίς υπερβολή θα μπορούσα να πω ότι από τα δέκα εκατομμύρια, μόνο 
μερικές εκατοντάδες είναι ρατσιστές. Και αυτοί είναι που δημιουργούν όλο το 
πρόβλημα, επιτίθενται σε αθώους ανθρώπους και χαλούν την εικόνα της ίδιας τους της 
χώρας». 
 

8. Εμπρηστική επίθεση σε σπίτι μεταναστών στην Καβάλα 
 
Στις 28/9/2012 άγνωστοι επιχείρησαν να κάψουν ζωντανούς τρεις μετανάστες από το 
Μπαγκλαντές, την ώρα που βρισκόντουσαν μέσα στο σπίτι τους στην Καβάλα72. 
Σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες τοποθέτησαν μία πλαστική σακούλα με βενζίνη 
και στουπί στην είσοδο του διαμερίσματος και έβαλαν φωτιά. 
 
Το kavalawebnews.gr αναφέρει πως η εξώπορτα , που ήταν και η μοναδική διέξοδος, 
κάηκε ολοσχερώς. Χάρη στην ψύχραιμη αντίδραση των ενοίκων, αλλά και των 
γειτόνων, η φωτιά σβήστηκε έγκαιρα, καθώς στο σημείο έσπευσε άμεσα και η 
πυροσβεστική. Την υπόθεση ερευνά το εγκληματολογικό τμήμα της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Καβάλας. 
 
 

9. Επίθεση κατά αλλοδαπών στην Ομόνοια μετά την πρόκριση στους «8» 

 
Ακόμα μία επίθεση σε μετανάστες σημειώθηκε στις 16/6/2012στην περιοχή της 
Ομόνοιας, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη της Εθνικής ομάδας 
ποδοσφαίρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα73. Συγκεκριμένα, κι ενώ πλήθος φιλάθλων 
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είχε συρρεύσει στην Ομόνοια για να εκφράσει τη χαρά του για την πρόκριση της 
εθνικής στους «8» της διοργάνωσης, μια ομάδα εντόπισε στην περιοχή ορισμένους 
μετανάστες και τους επιτέθηκε με καδρόνια και ότι άλλο βρήκε μπροστά της, με 
αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί. 
 
Δυστυχώς, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι το τελευταίο μιας σειράς βίαιων 
επιθέσεων εναντίον αλλοδαπών. Οι συγκεκριμένες επιθέσεις, οι οποίες βάσιμα 
μπορούν να χαρακτηριστούν ρατσιστική βία, έχουν πολλαπλασιασθεί μετά τις εκλογές 
της 6ης Μαΐου. «Σαφώς αντιμετωπίζουμε μια όξυνση ανάλογων επιθέσεων τον 
τελευταίο μήνα, καθώς συγκεκριμένες ομάδες αισθάνονται ότι το αποτέλεσμα των 
εκλογών τούς δίνει την ενθάρρυνση για να κλιμακώσουν τη δράση τους. Αυτό που 
είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πολλές από τις επιθέσεις αυτές είναι οργανωμένες και 
έχουν χαρακτήρα μιλιταριστικής επιχείρησης», δήλωσε στην εφημερίδα Καθημερινή ο 
κ. Κωστής Παπαϊωάννου, πρόεδρος μέχρι πρότινος της Εθνικής Επιτροπής για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου. 
 
Την εικόνα καταδρομικής επιδρομής είχε, για παράδειγμα, η επίθεση κατά των 
Αιγυπτίων στο Πέραμα, η οποία πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά και απρόκλητα στην 
οικία όπου διέμεναν οι μετανάστες, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό -ως 
αποτέλεσμα του άγριου και ομαδικού ξυλοδαρμού- ενός Αιγυπτίου. Εκπρόσωποι της 
Αιγυπτιακής Κοινότητας απέδωσαν την επίθεση σε άτομα της Χρυσής Αυγής. Ανάλογη 
είναι η εκτίμηση και άλλων κοινοτήτων μεταναστών, άσχετα εάν αυτή δεν εκφράζεται 
πάντα με ανοικτό τρόπο, για ευνόητους λόγους. 
 
Ως βασικό στοιχείο των ρατσιστικών επιθέσεων του τελευταίου ειδικά διαστήματος, 
σημειώνουν εκπρόσωποι μεταναστών, καταγράφεται αφενός ο οργανωμένος 
χαρακτήρας τους και αφετέρου η διεύρυνση των υποψήφιων στόχων. Παλιότερα 
υπήρχε η αίσθηση ότι επιθέσεις δέχονταν μετανάστες που «κάτι έκαναν» ή κινούνταν 
σε συγκεκριμένες περιοχές. «Προ ημερών δέχθηκε επίθεση στα Μεσόγεια μια 
φιλήσυχη οικογένεια Πακιστανών. Η αγριότητα όσων τους κτύπησαν ήταν τόσο 
μεγάλη, που δεν περιορίστηκαν στον ξυλοδαρμό, αλλά έσπασαν και τα ποδήλατα των 
μικρών παιδιών. Η ανασφάλεια και ο φόβος είναι πλέον το κυρίαρχο συναίσθημα των 
μεταναστών, είτε έχουν χαρτιά είτε όχι», μας λέει μετανάστης που ζει χρόνια στην 
Ελλάδα. 
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στις επιθέσεις παίρνουν μέρος όλο και 
περισσότερο ανήλικοι και μαθητές, υπό την καθοδήγηση βέβαια μεγαλύτερων. «Η 
συμμετοχή εφήβων σε περιστατικά βίας αναπτύσσεται», σημειώνει ο κ. Παπαϊωάννου. 
Ένα αναπτυσσόμενο πεδίο ρατσιστικής βίας είναι οι χώροι των μέσων μαζικής 
μεταφοράς. Οι επιθέσεις κατά μεταναστών στους συρμούς του ΗΣΑΠ ή του μετρό είναι 
καθημερινές, ενώ αναπτύσσονται και άλλου είδους προσβλητικές συμπεριφορές, 
όπως να μην αφήνουν τους μετανάστες να καθίσουν. Επίσης, βίαια επεισόδια 
καταγράφονται και σε λεωφορεία, όπου εισβάλλουν ομάδες και προπηλακίζουν 
όποιους... σκουρόχρωμους δουν μέσα. 
«Από τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται δεν μαθαίνουμε παρά μία στις εκατό, 
καθώς δεν καταγράφονται ούτε καταγγέλλονται στην Αστυνομία. Υπάρχει φόβος και 
έλλειψη εμπιστοσύνης των μεταναστών απέναντι στις Αρχές», τονίζει ο κ. 
Παπαϊωάννου. Έχει έρθει η ώρα της δράσης για την αντιμετώπιση του κύματος βίας, 
πριν έρθουν τα χειρότερα... 
 

10. Αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης εργοστασίου όπου διέμεναν 
μετανάστες στην Πάτρα 
 
Στις 5 Ιανουαρίου 2012 μεταξύ 6.30 και 7 έγινε επιχείρηση σκούπα της αστυνομίας 
στους μετανάστες που μένουν στο παλιό εργοστάσιο της Πειραϊκής – Πατραϊκής στην 



Πάτρα.74 Οι αστυνομικοί ξύπνησαν με κλωτσιές τους μετανάστες, έσκισαν και έκαψαν 
τα χαρτιά κάποιων και συνέλαβαν πιθανόν πάνω από 50 άτομα (δεν είναι 
επιβεβαιωμένο). Έπειτα με τη συνδρομή του Οργανισμού Λιμένος Πατρέων (είναι 
ιδιοκτήτης του χώρου) και... πιθανώς του δήμου Πατρέων άρχισαν να συγκεντρώνουν 
σε στοίβες τα υπάρχοντα των μεταναστών (όσα στρώματα υπήρχαν, κουβέρτες, 
ρούχα, παπούτσια) και να τα καίνε, όσα δε μάζεψαν για σκουπίδια. Από τις φωτιές 
που έβαλαν οι μπάτσοι πήραν φωτιά και ολόκληρα δωμάτια ή κτίσματα τα οποία εκ 
των (πολύ) υστέρων, κατά τη 1 δηλαδή, ήρθε για να σβήσει η πυροσβεστική. 
 
Κάποιοι μετανάστες είπαν για δύο λεωφορεία με συλληφθέντες, αλλά όχι σίγουρα για 
τον αριθμό τους. Πληροφορίες υπάρχουν και ότι τους μετέφεραν προς Αθήνα 
(κάποιους αν όχι όλους). 
Στην επιστολή τους οι μετανάστες τόνιζαν τα εξής : 
 “...Από τότε που είμαστε μικροί στη χώρα μας είχε φασαρία, μα εμείς δεν 
καταλαβαίναμε τι είναι αυτή η φασαρία. Μετά μεγαλώσαμε και καταλάβαμε ότι αυτή η 
φασαρία είναι πόλεμος. Άλλαζαν οι εποχές και εμείς περνούσαμε πιο δύσκολα. Έτσι 
φτάσαμε στο σήμερα. 
Από τότε μέχρι και σήμερα σκεφτόμαστε τι θα γίνει με το μέλλον μας, ποια θα είναι η 
μοίρα μας. Όταν ήμαστε στη χώρα μας, μας είπαν ψέματα. Μας είπαν ότι στην 
Ευρώπη έχει δημοκρατία και εκεί θα έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά εδώ είναι 
αλλιώς. Για να φτιάξουμε τη ζωή μας πρέπει να περάσουμε τα σύνορα αλλά στην 
Ελλάδα αυτό είναι πολύ δύσκολο. Υποτίθεται ότι η αστυνομία υπάρχει για να 
προστατεύει το κόσμο. Αλλά εδώ δεν είναι έτσι. Η αστυνομία στην Ελλάδα μας 
χτυπάει, μας κοροϊδεύει, μας συλλαμβάνει, προσβάλλει τη χώρα μας και το θρήσκευμα 
μας ακόμα και αν είμαστε ανήλικοι.  
Εμείς ήμαστε στο παλιό λιμάνι κι από κει ήρθαμε στο εργοστάσιο απέναντι απ’ το νέο 
λιμάνι για να μην έχει πρόβλημα μαζί μας ο κόσμος στην Πάτρα και με σκοπό να 
φύγουμε για άλλη χώρα. Πολλές φορές κι ενώ κοιμόμαστε, έρχεται η αστυνομία στις 5 
το πρωί , μας ξυπνάει, μας χτυπάει, μας καίει τα χαρτιά, μας λένε ότι θα πάμε εκδρομή 
και μετά μας στέλνουν στην Αθήνα. Εκεί μας αφήνουν συνήθως στο Αλλοδαπών. 
Κάποια παιδιά που δεν έχουν λεφτά πρέπει να γυρίσουν πίσω στη Πάτρα με τα πόδια, 
ένα ταξίδι που διαρκεί 6 μέρες. Αναγκαστικά πρέπει να γυρίσουμε γιατί μόνο από εδώ 
μπορούμε να φύγουμε. Θέλουμε να βρούμε έναν άλλο τόπο να ζήσουμε τη ζωή μας, 
επειδή στην Ελλάδα επικρατεί κακή κατάσταση.  
Όλοι μας γεννηθήκαμε από μια μάνα και ένα πατέρα. Μπορεί να μιλάμε διαφορετική 
γλώσσα, να είμαστε από διαφορετικές χώρες αλλά όλοι είμαστε αδέλφια. Με την 
αστυνομία μιλήσαμε για τα προβλήματα μας αλλά όπως φαίνεται δεν έχουν σημασία γι 
αυτούς. Είτε στο πόλεμο στις χώρες μας είτε στην καθημερινή ζωή εδώ έχουμε 
πρόβλημα επιβίωσης. Ό,τι λέμε από το ένα αυτί μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Το 
μόνο που θέλουμε είναι μια ήρεμη ζωή. Μέχρι πότε πρέπει να είμαστε μακριά από τις 
οικογένειές μας; Γιατί δεν μας δίνουν χαρτιά να μπορούμε να ταξιδεύουμε πίσω στη 
χώρα μας και μετά πάλι στην Ευρώπη; Εσείς θα μπορούσατε να ζήσετε στο παλιό 
εργοστάσιο όπως ζούμε εμείς; Εσείς μπορείτε να τρώτε φαγητό από τα σκουπίδια; 
Έτσι η ζωή δεν αξίζει. Το ξέρετε ότι έχουμε ένα νεκροταφείο στη πάτρα για μετανάστες 
και πρόσφυγες; Εμείς φύγαμε από τις χώρες μας για να ζήσουμε όχι για να 
πεθάνουμε. Παρακαλούμε όποιον-α διαβάσει αυτό το κείμενο να αλλάξει ό,τι κακό 
σκέφτεται για εμάς. Αν κάποιος μετανάστης κάνει κάτι κακό δεν φταίμε όλοι γι αυτό. Ας 
μην αλλάζει πεζοδρόμιο όποιος μας βλέπει στο δρόμο. Κανένας θεός δεν θέλει να 
χτυπάς αδύναμους ανθρώπους, να τους συλλαμβάνεις, να τους κόβεις το νερό και το 
ρεύμα και να τους ταπεινώνεις. Όταν μαθαίνετε ότι ένας αστυνομικός χτυπάει άλλον 
ένα ανήλικο μετανάστη μην κλείνετε τα μάτια ή τα αυτιά σας....”. 
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11. Ξυλοδαρμός Τυνήσιου μετανάστη στην Πάτρα 

 
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε Τυνήσιος μετανάστης από τρία άτομα στις 23/6/2012 σε 
περιοχή κοντά στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Πειραϊκής- Πατραϊκής, 
στις Ιτιές της Πάτρας75. 
Σύμφωνα με πληροφορίες ενώ ο 34χρονος μετανάστης περπατούσε κατά μήκος των 
σιδηροδρομικών γραμμών, τον πλησίασαν τρία άτομα και άρχισαν να τον χτυπούν. 
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αυτόπτες μάρτυρες, κάτοικοι της περιοχής, 
έτρεξαν προς το σημείο του επεισοδίου, αλλά οι άγνωστοι δράστες έσπευσαν να 
εξαφανιστούν. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν 
ότι έφερε θλαστικά τραύματα, από την επίθεση που είχε δεχθεί. 
Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, αποχώρησε από το νοσοκομείο. 
 
Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε δημιουργηθεί ένταση έξω από το νέο λιμάνι και πάλι κοντά 
στις εγκαταστάσεις της Πειραϊκής- Πατραϊκής. Ειδικότερα, Αφγανοί μετανάστες που 
επιχειρούσαν να κρυφτούν σε νταλίκες, άρχισαν ξαφνικά να τρέχουν κατευθυνόμενοι 
προς το 4ο αστυνομικό τμήμα της Πάτρας, που βρίσκεται κοντά στο νέο λιμάνι. 
Όπως ισχυρίστηκαν οι αλλοδαποί, τη στιγμή που προσπαθούσαν να μπουν στις 
νταλίκες, κάποιοι άρχισαν να τους καταδιώκουν και γι αυτό έτρεξαν προς το 
αστυνομικό τμήμα. Πάντως, την ίδια στιγμή έξω από το τμήμα είχαν συγκεντρωθεί 
περίπου 15 άτομα, τα οποία διαμαρτύρονταν για μη επίλυση του μεταναστευτικού. 
 

 
12. Σύρραξη Ελλήνων - Πακιστανών στο Bασιλικό 
  
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στις 25/5/2012 στο Bασιλικό κατά τη διάρκεια 
σύρραξης μεταξύ Eλλήνων και Πακιστανών76. Έλληνες επιτέθηκαν σε ομάδα 
Πακιστανών και παράλληλα προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα που ανήκουν σε 
αλλοδαπούς. Συνελήφθη ένας 20χρονος Xαλκιδέος,. 
 

13. Επίθεση κατά μετανάστη στο Βύρωνα (Μάρτιος 2012) 

 

Την Πέμπτη 29/3/2012 επί της οδ. Αγ. Σοφίας στο ύψος της οδού 

Κωνσταντινουπόλεως, καθώς περπατούσε ένας μετανάστης δέχτηκε δολοφονική 

επίθεση77, πιθανόν με σιδερογροθιά από 3 άτομα που βγήκαν μέσα από ένα 

διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο μετανάστης χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο για 

περίθαλψη.  

 

14. Επίθεση κατά μεταναστών στην Καλλιθέα το Μάϊο 2012 
 

                                                 
75

 ΤΟ ΒΗΜΑ, 25.06.2012 
 
76 http://www.egnomi.gr/article.php?id=27203&category_id=61 

 
77

  http://aristeriparemvasivyrona.blogspot.com/ 

http://www.egnomi.gr/article.php?id=27203&category_id=61
http://aristeriparemvasivyrona.blogspot.com/


Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στην Καλλιθέα, στις 8/5/201278. Η συμπλοκή 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ελλήνων και τριών μεταναστών. Πηγές της Αστυνομίας 
κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες, δύο Αιγυπτιακής καταγωγής κι έναν Παλαιστίνιο.  
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις μετανάστες οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στην 
πλατεία Κύπρου και συκγκεκριμένα, περπατούσαν στην οδό Λασκαρίδου δέχτηκαν 
επίθεση από Έλληνες δικυκλιστές πάνω σε επτά- οχτώ μηχανάκια, οι οποίοι τους 
γρονθοκόπησαν με αλυσίδες και λοστούς. Στη συνέχεια, στο σημείο συγκεντρώθηκαν 
περίπου 100 μετανάστες, ενώ οι δικυκλιστές τράπηκαν σε φυγή. Κατόπιν του 
περιστατικού, η ένταση μεταξύ των συγκεντρωμένων διήρκεσε μέχρι τις 23.20 
περίπου. Άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στον τόπο που σημειώθηκε το 
περιστατικό, ενώ οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας. 
 
Σύμφωνα με ιατρική πηγή από το Ασκληπιείο Βούλας, με την οποία επικοινώνησε η 
zougla.gr, οι τραυματίες φέρουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κι αυτή την ώρα 
εξετάζονται από νευροχειρουργό.  
 
Οι Αιγύπτιοι μετανάστες που δέχθηκαν επίθεση και ξυλοκοπήθηκαν το βράδυ της 
Τρίτης 8ης Μαΐου περιέγραψαν στο tvxs.gr τα γεγονότα όπως είχαν εξελιχθεί79. Από τις 
μαρτυρίες τους προκύπτει ότι δέχθηκαν απειλές από αστυνομικό στο ΙΑ αστυνομικό 
τμήμα Καλλιθέας και ότι στο ίδιο τμήμα εμφανίζουν συνεχώς εμπόδια στην 
προσπάθειά τους να καταθέσουν μήνυση. Ένα από τα θύματα πιστεύει ότι ο 
αστυνομικός που τους απείλησε ότι «θα σας σπάσω το κεφάλι» ειδοποίησε τους 
μαυροφορεμένους που τους περίμεναν λίγα μέτρα μετά από το τμήμα και τους 
επιτέθηκαν. Δύο μέρες αργότερα ακόμη δύο μετανάστες δέχθηκαν επίθεση από 
«μαυροφορεμένους» με μηχανές, πάλι κοντά στην πλατεία Κύπρου. Η πρόθεση του 
ενός να υποβάλει μήνυση και πάλι δεν μπορεί να προχωρήσει.. 
 
    Στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης 8 Μαϊου 2012, ο Μομτάζ ειδοποιήθηκε να πάει στο 
Ι.Α. αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας για να πάει εκεί τα χαρτιά του ανιψιού του, Μαλάκ, ο 
οποίος κρατείτο και είχε ξεχάσει την άδεια παραμονής στην οικία του. Μαζί με τον 
Μαλάκ κρατείτο και ο Αιγύπτιος συμπατριώτης τους και φίλος, ο Μπισόι.Στο 
αστυνομικό τμήμα τους έβγαλαν φωτογραφίες με κινητό ενός αστυνομικού. Αφού 
διαπίστωσαν ότι δεν είχαν εισέλθει παρανόμως στην Ελλάδα τους άφησαν 
ελεύθερους. Λίγα λεπτά πριν αποχωρήσουν από το τμήμα ένας αστυνομικός τους 
είπε: «Φύγετε, θα σας σπάσω το κεφάλι». Οι τρεις άνδρες έφυγαν λίγο αργότερα από 
το τμήμα. Η ώρα είχε πάει περίπου 22:00. Πέντε με δέκα λεπτά αργότερα τους 
περίμεναν σε μία γωνία περίπου 15 άτομα με μηχανές. Ο Μομτάζ και ο Μαλάκ τους 
περιγράφουν ως μαυροφορεμένους και με πολύ κοντό κουρεμένο μαλλί. Τους 
σταμάτησαν και τους ρώτησαν από πού είναι. Όταν τους απάντησαν ότι είναι Αιγύπτιοι 
το μόνο που τους είπαν είναι «είστε ξένοι». Αμέσως άρχισαν να τους ξυλοκοπούν με 
σιδερογροθιές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. 
 
 
Αστυνομικοί βρίσκονταν περίπου 100 μέτρα μακριά, προς την πλατεία, και δεν έκαναν 
τίποτα. Μόνο μετά το τέλος του ξυλοδαρμού έφτασαν στο σημείο. Πάντως τα θύματα 
αναφέρουν ότι ήταν αρκετά κοντά ώστε να μπορούν δουν ότι κάτι συνέβαινε.Ο Μομτάζ 
χτύπησε στο κεφάλι, έμεινε τρεις ημέρες στο νοσοκομείο. Στους άλλους δύο έκαναν 
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ράμματα και δεν διανυκτέρευσαν. Ο Μομτάζ πιστεύει ότι ο αστυνομικός που τους είπε 
«θα σας σπάσω το κεφάλι» ειδοποίησε τα άτομα που περίμεναν πιο κάτω και τους 
ξυλοκόπησαν.  
 
    Το Σάββατο τα θύματα της επίθεσης πήγαν μαζί με κάτοικο της περιοχής και φίλη 
τους στο αστυνομικό τμήμα. Η φίλη τους επιβεβαιώνει την άρνηση των αστυνομικών 
να προχωρήσουν σε μήνυση κατ’ αγνώστων για τον ξυλοδαρμό αλλά και σε μήνυση 
εναντίον του αστυνομικού που τους απείλησε και τους έβγαλε φωτογραφίες με κινητό. 
Η αιτιολογία που τους έδωσαν είναι ότι εάν κάνουν μήνυση θα τους ξαναεπιτεθούν ή 
θα τους σκοτώσουν, καθώς θα ξέρουν τη διεύθυνσή τους. Όταν τα θύματα επέμειναν 
να κάνουν μήνυση, τους είπαν να φέρουν σχετικά έγγραφα από το νοσοκομείο καθώς 
και ότι θα χρειαστούν δικηγόρο και θα πληρώσουν 100 ευρώ, ποσό που οι τρεις 
άνδρες δεν μπόρεσαν να διαθέσουν. 
Η κα. Ευαγγελία που συνόδευσε τους τρεις άνδρες στο τμήμα με σκοπό να τους 
βοηθήσει στα ελληνικά, επιβεβαιώνει το περιστατικό και μάλιστα ανέφερε ότι ένας 
αστυνομικός τους επέπληξε κιόλας για φλερτ, λέγοντας ότι «πειράζουν τα κορίτσια 
στην πλατεία» ενώ επεσήμανε ότι περιστατικά επιθέσεων είναι σχεδόν καθημερινά 
στην περιοχή. 
 
     Ο Μομτάζ ξαναπήγε και μετά το Σάββατο για να υποβάλει μήνυση. Συνεχίζουν να 
του φέρνουν εμπόδια. Όσον αφορά τον αστυνομικό που έβγαλε τις φωτογραφίες και 
είπε «θα σας σπάσω στο ξύλο», στο αστυνομικό τμήμα ισχυρίζονται ότι δεν γνωρίζουν 
ποιος είναι.      Δύο μέρες μετά από τον ξυλοδαρμό των τριών μεταναστών, 
ξυλοκοπήθηκαν άλλοι δύο Αιγύπτιοι στο κατάστημα Έβερεστ κοντά στην πλατεία 
Κύπρου. Ο ένας από τους δύο, ο Τάρεκ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ ο φίλος του 
κατάφερε να ξεφύγει, αφού χτυπήθηκε και ο ίδιος αρκετά. 
 
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 10 Μαΐου γύρω στις 22:00 ο Τάρεκ με τον φίλο του 
βρίσκονταν στο Έβερεστ, κάθονταν έξω πίνοντας καφέ. Ξαφνικά έφτασαν έξι 
μηχανάκια με οδηγούς έξι μαυροφορεμένους άνδρες με πολύ κοντό κουρεμένο μαλλί. 
Αμέσως κατευθύνθηκαν προς το μέρος των δύο νεαρών ανδρών. Ο Τάρεκ και ο φίλος 
του κατάλαβαν ότι έρχονταν για να τους χτυπήσουν. Άρχισαν να τρέχουν και μπήκαν 
στο κατάστημα του Έβερεστ. Οι έξι άνδρες τους κυνήγησαν και τους έβγαλαν με τη βία 
έξω. Ξεκίνησαν να τους ξυλοκοπούν βρίζοντάς τους με φράσεις όπως «γαμώ τη χώρα 
σας», «να φύγετε από την Ελλάδα», «θα σας διώξουμε όλους», «αν δεν φύγετε μόνοι 
σας θα σας σκοτώσουμε όλους». 
 
    Ο φίλος του Τάρεκ κάποια στιγμή κατέφερε να ξεφύγει. Οι έξι άνδρες συνέχισαν να 
χτυπούν τον Τάρεκ, χωρίς κανένας από τους παρευρισκομένους στο σημείο να 
παρέμβει ή να προσπαθήσει να τους σταματήσει. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, 
αφού τελείωσαν οι έξι άνδρες το «έργο» τους. Ο Τάρεκ διακομίστηκε στον 
Ευαγγελισμό. Του έκαναν εσωτερικά και εξωτερικά ράμματα στην πλάτη καθώς η 
πληγή που του κατάφεραν με άγνωστο μέχρι στιγμής αιχμηρό αντικείμενο έφτασε λίγα 
χιλιοστά πριν το νεφρό. 
Το Σάββατο ο Τάρεκ πήγε στο Α.Τ Καλλιθέας με σκοπό να υποβάλει μήνυση στους 
αγνώστους που τον ξυλοκόπησαν. Είπε στους αστυνομικούς ότι θεωρεί πως είναι 
χρυσαυγίτες αυτοί που επιτέθηκαν. Εκείνοι του απάντησαν ότι δεν μπορεί να ξέρει εάν 
πρόκειται για μέλη της Χρυσής Αυγής. Θέλησε να κάνει μήνυση ούτως ή άλλως στους 
αγνώστους, ωστόσο, οι αστυνομικοί τον «πληροφόρησαν» ότι δεν μπορεί να κάνει 
μήνυση εάν δεν ξέρει ποιοι τον χτύπησαν. 
 

 
15. Αιματηρή επίθεση σε σπίτι μεταναστών στη Ρόδο 

 



Άγρια συμπλοκή, μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών από το Πακιστάν και το 
Αφγανιστάν, με μαχαιρώματα και σοβαρούς τραυματισμούς, σημειώθηκε στις 
25/2/2012 στο Παραδείσι της Ρόδου80. Δύο Αφγανοί μεταφέρθηκαν μαχαιρωμένοι στο 
νοσοκομείο και ένας από τους Έλληνες δέχθηκε επίθεση στο πρόσωπο, πιθανόν με 
μεγάλο μαχαίρι ή μπαλτά. 
 
Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρέθηκα και κρατήθηκαν με εντολή του Εισαγγελέα 
Ρόδου οι 4 από τους 5 Έλληνες που ενεπλάκησαν. Ο πέμπτος που φαίνεται ότι 
τράβηξε μαχαίρι και επιτέθηκε στους αλλοδαπούς ενώ αυτοί βρίσκονταν μέσα στα 
σπίτια τους στο Παραδείσι, διαφεύγει της σύλληψης. 
 

16. Ακροδεξιοί προσπάθησαν να κάψουν ζωντανούς δύο μετανάστες 
 
Ενώπιον μιας πρωτοφανούς κατάστασης βρίσκονται πολιτική ηγεσία και αστυνομία, 
διαπιστώνοντας ότι ακραίες ομάδες που κινούνται στον χώρο της ακροδεξιάς. 
εμπλέκονται σε διάφορα κρούσματα ρατσιστικής βίας81. Οι καταγγελίες για βίαιες 
επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών σημειώνονται πλέον από τον Άγιο Παντελεήμονα, την 
Πάτρα, τα Βασιλικά Ευβοίας, την Καλλιθέα, το Περιστέρι, το Αιγάλεω, την Κόρινθο, την 
Κρήτη, την Κέρκυρα, τη Χαλκίδα, τους Αγίους Αναργύρους μέχρι τους σταθμούς του 
ΗΣΑΠ, του ΟΑΣΑ, και η έξαρση της ρατσιστικής βίας δεν έχει τελειωμό...Ακροδεξιοί 
μαχαιρώνουν, ξυλοκοπούν, σταματάνε τα λεωφορεία όπου ύστερα από 
«δειγματοληπτικούς» ελέγχους πετούν στον δρόμο τους μετανάστες, ενώ σε άλλες 
ακόμα πιο ακραίες περιπτώσεις επιχειρούν να τους κάψουν ζωντανούς! 
 
Θύμα μιας πρωτοφανούς αγριότητας επίθεσης, ο Ναβίτ Ναβάζ από το Πακιστάν 
περιγράφει στο «Εθνος της Κυριακής» τον εφιάλτη που βίωσε το Σεπτέμβριο του 2012 
μέσα στο σπίτι του στους Αγίους Αναργύρους, μαζί με έναν ακόμη συμπατριώτη του. 
Την ώρα που κοιμόντουσαν, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα, ομάδα τριών ατόμων 
επιχείρησε να τους κάψει ζωντανούς χρησιμοποιώντας εμπρηστικό εκρηκτικό 
μηχανισμό! 
«Το μπουκάλι με τη βενζίνη είχε στην άκρη εκρηκτική ύλη και εξερράγη πάνω στο 
στρώμα όπου κοιμόμουν», τόνισε ο Ναβίτ Ναβάζ.«Για κακή μου τύχη, είχα ξαπλώσει 
στην αυλή του σπιτιού και αυτό διευκόλυνε τους δράστες. Οι γείτονες, αφού πρώτα 
ειδοποίησαν την αστυνομία, αμέσως με μετέφεραν στο Θριάσιο Νοσοκομείο με 
σοβαρά εγκαύματα στην πλάτη και στο χέρι.Ζω στην Ελλάδα περίπου 18 χρόνια και 
δεν έχω δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Είμαι νόμιμα στη χώρα, ψηφίζω 
κανονικά και εργάζομαι ως μπογιατζής. Αυτήν τη στιγμή φοβάμαι να βγω από το σπίτι 
μου» λέει ο Ναβίτ Ναβάζ. 
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Αμέσως μετά την επίθεση, όπως καταγγέλλει η Κίνηση «Ενωμένοι Ενάντια στον 
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή» (ΚΕΕΡΦΑ) που δραστηριοποιείται στην περιοχή, 
εθεάθησαν τρεις σωματώδεις άνδρες να παρακολουθούν το σπίτι, οι οποίοι 
«εξαφανίστηκαν» δύο λεπτά πριν φτάσει η αστυνομία. 
Μια μέρα μετά το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με το Εθνος, νέα επίθεση 
πολυμελούς ομάδας, εφοδιασμένης με ρόπαλα και αλυσίδες, σε σπίτι Πακιστανών 
στην ίδια γειτονιά. Γι' αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο των Αγίων Αναργύρων - 
Καματερού έβγαλε το ακόλουθο ψήφισμα:«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων 
- Καματερού καταδικάζει τις επιθέσεις ρατσιστικής βίας που εκδηλώθηκαν τις 
τελευταίες μέρες στον δήμο μας.Καλούμε τους πολίτες να μη δείξουν καμιά ανοχή στις 
δολοφονικές επιθέσεις και να μην επιτρέψουν να ριζώσει στον δήμο μας το κλίμα της 
μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού. Ζητάμε από την ελληνική αστυνομία να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων και τη σύλληψη των 
υπευθύνων». 
 

17. Ρατσιστική επίθεση κατά Έλληνα επειδή μπήκε σε κουρείο 
Πακιστανού  
 
Στις 10/9/2012 τα τάγματα εφόδου, που αναβίωσε η Χρυσή Αυγή, προχώρησαν ένα 
βήμα παραπέρα, θυμίζοντας σκηνές από τη Γερμανία του μεσοπολέμου, όταν οι 
χιτλερικοί "πρόγονοί" τους απαγόρευαν στους Γερμανούς να μπαίνουν στα 
καταστήματα των Εβραίων, τα σημάδευαν και τα κατέστρεφαν82. Επιτέθηκαν σε 
κουρείο που διατηρεί Πακιστανός στην οδό Γκινοσάτη 47, τον οποίο είχαν 
προειδοποιήσει να κλείσει το μαγαζί του και μαχαίρωσαν τον Ελληνα πελάτη του, έναν 
41χρονο οδηγό ταξί, που τόλμησε να κουρευτεί σε ένα τέτοιο μαγαζί και να 
υπερασπιστεί τον ιδιοκτήτη του! 
 
Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές κατά το πρόσφατο 
παρελθόν, το απόσπασμα, όπως αναφέρουν μάρτυρες, δεν έφερε τις μαύρες 
μπλούζες και τα διακριτικά της Χρυσής Αυγής και δεν αποκλείεται να αποτελούνταν 
από άλλη ακροδεξιά ομάδα, η οποία ενεργοποιήθηκε μετά τις επιθέσεις των ομάδων 
του κ. Μιχαλολιάκου, διεκδικώντας μερίδιο στην... τήρηση της τάξης. Το ενδεχόμενο 
αυτό, όπως είναι φυσικό, ανησυχεί ακόμη περισσότερο τις αρχές, καθώς μάλιστα η 
Χρυσή Αυγή αυτή τη φορά δεν έχει εκδώσει καμιά ανακοίνωση για να υπερασπιστεί 
την ενέργεια.  
 
Αρχικά η Αστυνομία μιλούσε για δύο δράστες, αλλά όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια 
στην ομάδα κρούσης υπήρχαν και άλλα άτομα που περίμεναν έξω από το μαγαζί. Δύο 
από αυτούς εισέβαλλαν στο κουρείο απειλώντας τον Πακιστανό ιδιοκτήτη, γιατί δεν 
είχε ακούσει την προειδοποίησή τους «να τα μαζέψει και να φύγει από τη γειτονιά», 
ενώ χτύπησαν και τον Έλληνα πελάτη, ο οποίος πήγε να κουρευτεί σε αλλοδαπό και 
έκανε και δεύτερο λάθος, επιχείρησε να υπερασπιστεί τον κατατρομαγμένο κουρέα. 
Στο τέλος οι δράστες περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό το κατάστημα βάζοντας φωτιά 
στα έπιπλα του κουρείου, ενώ βγαίνοντας άρχισαν μαζί με τους συνεργούς τους να 
πετούν πέτρες προς την είσοδο για να μην μπορέσουν να βγουν έξω ο κουρέας, ο 
πελάτης του και ένας ακόμη Πακιστανός, φίλος του ιδιοκτήτη, που βρισκόταν εκείνη 
την ώρα στο κουρείο.  
Ο 41χρονος πελάτης, χτυπημένος και τραυματισμένος με αιχμηρό αντικείμενο στη 
δεξιά ωμοπλάτη μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι 
γιατροί περιποιήθηκαν την πληγή του, ενώ διαπίστωσαν και θλαστικά τραύματα στο 
σώμα του. Απόσπασμα ακροδεξιάς ομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε περάσει 
για πρώτη φορά από το κουρείο την περασμένη εβδομάδα και είχε απειλήσει τον 
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ιδιοκτήτη του ότι αν δεν έκλεινε το κατάστημα θα είχε αντίποινα. Οταν μπήκαν ξανά 
χθες το βράδυ στο κουρείο, φωνάζοντας και βρίζοντας, ρώτησαν τον ιδιοκτήτη γιατί 
δεν είχε ακόμα κλείσει το κουρείο. Τα θύματα έχουν ήδη δώσει καταθέσεις στην 
Ασφάλεια Αττικής, που αναζητεί τους δράστες, ενώ το κουρείο παραμένει κλειστό, 
καθώς ο ιδιοκτήτης του, που προσπαθούσε να στήσει τη ζωή του στην Ελλάδα, 
φοβάται πλέον για τη ζωή του.  
 
Εντωμεταξύ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές για να μην επαναληφθούν σκηνικά 
ανάλογα με αυτά της Ραφήνας και του Μεσολογγίου θα υπάρχει στο εξής αυξημένη 
επιτήρηση από αστυνομικές δυνάμεις των χώρων, όπου διοργανώνονται πανηγύρια 
και λαϊκές αγορές. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζουν το απόσπασμα της χθεσινής 
ανακοίνωσης του υπουργείου Δημόσιας Τάξης ότι «...έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς 
τις Αστυνομικές Αρχές, ώστε τα άτομα που προετοιμάζουν τέτοιου είδους ενέργειες ή 
συμμετέχουν σε αυτές να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη». Η εγρήγορση που φαίνεται να 
δείχνει η Αστυνομία επιχειρεί να προλάβει τα χειρότερα, καθώς αρχίζουν τις τελευταίες 
ημέρες να εμφανίζονται κυρίως στο διαδίκτυο πρωτοβουλίες αυτοάμυνας, με εκκλήσεις 
αριστερών και αντιρατσιστικών ομάδων για την προστασία των πανηγυριών από τη 
δράση της Χρυσής Αυγής. Τέτοια έκκληση έχει γίνει και ενόψει του πανηγυριού την 
παραμονή και ανήμερα του Εσταυρωμένου, στις 14 Σεπτεμβρίου, στο ομώνυμο ναό 
στο Αιγάλεω. 
 

18. Ανθρωποκυνηγητό εναντίον μεταναστών με συνέργεια «πολιτών 
στην οδό Πατησίων 

 
Επεισόδια ξέσπασαν στις 9/5/2012 έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
κατά τη διάρκεια «επιχείρησης σκούπα» της αστυνομίας για το παραεμπόριο. Τα 
επεισόδια σημειώθηκαν στην Πατησίων.83 Ο φακός κατέγραψε άτομα με πολιτική 
περιβολή ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις. Η ΕΛ.ΑΣ διέταξε ένορκη διοικητική 
εξέταση για το περιστατικό.   
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι μετανάστες τράπηκαν σε φυγή, ορισμένοι εξ 
αυτών μπήκαν μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ενώ οι αστυνομικοί μεταξύ άλλων 
συνέλαβαν και έναν Ινδό καθηγητή οικονομικών σε πανεπιστήμιο της Ινδίας, τον 
Shailendra Kumar Rai, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή. 
 
Μάταια ο Shailendra Kumar Rai επιχείρησε να εξηγήσει την ιδιότητά του στους 
αστυνομικούς, για τους οποίους το χρώμα του καθηγητή ήταν αρκετό ώστε να 
συλληφθεί. Μετά από παρέμβαση των πρυτανικών αρχών ο Shailendra Kumar Rai 
αφέθηκε ελεύθερος. 
 Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ανθρωποκυνηγητό εναντίον των μεταναστών 
σημειώθηκε και χτες, με ορισμένους να καταγγέλλουν πως μέλη της Χρυσής Αυγής 
εισήλθαν στο προαύλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους 
παρευρισκόμενους. 
 Την ίδια στιγμή δημοσίευμα του Βήματος αναφέρει πως η Κρατική Ασφάλεια είχε 
δημιουργήσει μία ομάδα, 20 με 30 αστυνομικών, οι οποίοι παρακολουθούσαν το 
τελευταίο διάστημα τη δράση των μελών της Χρυσής Αυγής, ωστόσο μετά το εκλογικό 
αποτέλεσμα και την είσοδό της οργάνωσης στη Βουλή η ομάδα διαλύθηκε. 
 «Σταματάμε να τους παρακολουθούμε! Τώρα πια τους φρουρούμε...», φέρονται να 
λένε στελέχη της ΕΛΑΣ, σημειώνοντας πως «αρκετά από τα μέλη της Χρυσής Αυγής», 
που ήταν υπό παρακολούθηση λόγω της δράσης τους και σύμφωνα με πληροφορίες 
του Βήματος είχαν συνταχθεί ακόμη και σχετικές εκθέσεις, είναι πλέον βουλευτές. 
 «Δεν μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν 
έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα η ΕΛΑΣ . Η «Χρυσή Αυγή» είναι πλέον εκτός της δικής μας 
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εποπτείας ...», φέρονται να αναφέρουν μέλη της ΕΛΑΣ. Μάλιστα πλέον η αστυνομία 
αναλαμβάνει και την φρούρηση του αρχηγού της «Χρυσής Αυγής»  Νίκου 
Μιχαλολιάκου, αλλά και των γραφείων του κόμματος, όπως ορίζει η νομοθεσία. 

 

 

19. Απαλλακτική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών για 
την υπόθεση βασανιστηρίων Αφγανών προσφύγων από αστυνομικούς 
του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα 
 
Το Α Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, στις 22-3-2012, απήλλαξε λόγω αμφιβολιών (!), 
παρά την αντίθετη καταδικαστική Εισαγγελική πρόταση, τους δύο κατηγορούμενους 
αστυνομικούς  για τα βασανιστήρια σε βάρος δύο Αφγανών προσφύγων, στο υπόγειο 
γκαράζ του Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα το Δεκέμβριο του 200484. Η απόφαση ελήφθη με 
πλειοψηφία των τριών τακτικών δικαστών και δύο εκ των τεσσάρων ενόρκων, ενώ 
μειοψήφησαν υπέρ της καταδίκης τους οι υπόλοιποι δύο ένορκοι. 
  
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση ως προς την καταδίκη 
των δύο αστυνομικών για απρόκλητες σωματικές βλάβες σε βάρος άλλων πέντε 
προσφύγων από τα έντεκα συνολικά θύματα για τα οποία είχαν παραπεμφθεί και τα 
οποία είχαν κακοποιηθεί κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων εφόδων των 
κατηγορουμένων, που είχαν δράσει με άλλα πρόσωπα, στο σπίτι των προσφύγων 
στην οδό Πιπίνου. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο διατήρησε την επιβληθείσα πρωτοδίκως 
ποινή φυλάκισης των 10 μηνών για κάθε μία απρόκλητη σωματική βλάβη  και επέβαλε 
συνολικά στον πρώτο των κατηγορουμένων την ποινή φυλάκισης των 20 μηνών και 
στον δεύτερο  την ποινή των 25 μηνών,  για τις οποίες χορηγήθηκε αναστολή. 
  
Επισημαίνεται ότι  οι κατηγορούμενοι κατά την ακροαματική διαδικασία  τόσο ενώπιον 
του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου όσο και ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου δεν 
αμφισβήτησαν ότι οι δύο Αφγανοί πρόσφυγες-για τα αδικήματα σε βάρος των οποίων 
απηλλάγησαν- υπέστησαν σωματικές βλάβες και μάλιστα, ότι ήταν οι πιο σοβαρά 
κακοποιημένοι μεταξύ των θυμάτων, αλλά υποστήριξαν ότι ο τραυματισμός τους έλαβε 
χώρα στο σπίτι της οδού Πιπίνου και όχι στο γκαράζ Α.Τ. του Αγ. Παντελεήμονα . 
  
Υπενθυμίζουμε ότι η πολύκροτη υπόθεση εκδικάστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού 
Εφετείου ύστερα από έφεση των κατηγορουμένων αστυνομικών (ο ένας ήδη πρώην) 
κατάτης απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, το οποίο, ακολουθώντας την 
εκεί Εισαγγελική πρόταση, είχε καταδικάσει, το Δεκέμβριο 2011, τους δύο 
κατηγορούμενους αστυνομικούς για σωματικές κακώσεις και βλάβες,  που συνιστούν 
προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σύμφωνα  με την πλημμεληματική διάταξη 
του άρθρου 137Α παρ.3 ΠΚ (περί βασανιστηρίων), σε βάρος δύο Αφγανών 
προσφύγων και για απρόκλητες σωματικές βλάβες σε βάρος άλλων πέντε από τα 
έντεκα θύματα αυτών δηλαδή που αναγνώρισαν τους δράστες. Το Μικτό Ορκωτό 
Δικαστήριο είχε επιβάλει συνολικά κατά συγχώνευση στον πρώτο των 
κατηγορουμένων την ποινή των πέντε ετών φυλάκισης και στον δεύτερο  την ποινή 
των πέντε ετών και πέντε μηνών καθώς και την παρεπόμενη ποινή  της στέρησης των 
πολιτικών  δικαιωμάτων τους για   μία πενταετία και την ανικανότητα απόκτησης 
δημόσιων και δημοτικών αξιωμάτων και θέσεων   για μία 10ετία  (άρθρο 137Γ ΠΚ) . 
  
  
Οι δύο κατηγορούμενοι (ο ένας εν ενεργεία αστυνομικός και ο άλλος ειδικός φρουρός  
που έχει  αποχωρήσει μετά την ολοκλήρωση της 5ετους θητείας) ήταν οι μόνοι που 
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είχαν παραπεμφθεί από μια ομάδα αστυνομικών, που εισέβαλαν σε σπίτια, όπου 
έμεναν Αφγανοί πρόσφυγες και κακοποιούσαν τους ενοίκους για να τους αποσπάσουν 
πληροφορίες για συμπατριώτη τους. Σε δύο περιπτώσεις σύμφωνα με  το 
κατηγορητήριο (αλλά πιθανόν σε πολύ περισσότερες στην πραγματικότητα) οι δράστες 
κατηγορήθηκαν ότι οδήγησαν τα θύματά τους στο υπόγειο γκαράζ του ΑΤ Αγ. 
Παντελεήμονα και τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια, μεταξύ των οποίων στον γνωστό 
φάλαγγα, όπως πρόκυπτε από τις καταθέσεις των θυμάτων  και όπως δέχθηκε και το 
παραπεμπτικό βούλευμα.  Κατά το βούλευμα οι δύο αστυνομικοί είχαν παραπεμφθεί  
ως προς τα δυο αυτά άτομα  για κακουργηματική και διακεκριμένη μορφή 
βασανιστηρίων αντίστοιχα  και επιπλέον για απρόκλητες σωματικές βλάβες σε βάρος 
άλλων 11 προσφύγων, ανηλίκων στην πλειοψηφία τους.  
  
  
Τα επίδικα  γεγονότα έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο 2004. Τα θύματα, μεταξύ των οποίων 
και πολλοί ανήλικοι, απευθύνθηκαν σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 
Συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας προσφύγων και 
μεταναστών, για να καταγγείλουν τις επιδρομές και την κακοποίηση τους και  να 
ζητήσουν προστασία από την ακραία αστυνομική βία. Ακολούθησε άμεση 
κινητοποίηση, στο πλαίσιο της οποίας καταγράφηκαν οι παραβιάσεις και 
διαπιστώθηκαν, από εξειδικευμένο προσωπικό του Ιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης 
Βασανιστηρίων, τα καταγγελλόμενα βασανιστήρια και η απάνθρωπη και εξευτελιστική 
μεταχείριση που υπέστησαν τα θύματα. 
  
  
Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για την πολύκροτη αυτή υπόθεση 
επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά το καθεστώς ατιμωρησίας των ενόχων, όταν αυτοί 
έχουν το προνόμιο να ανήκουν στις τάξεις της αστυνομίας.   
 
 

20. Αστυνομικοί βασάνισαν και έριξαν από το μπαλκόνι Αφγανό 
πρόσφυγα 
 
Στις 25/7/2012 ημέρα Τετάρτη δύο αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι ενός Αφγανού στην 
οδό Λιοσίων κατά τις δέκα η ώρα το πρωί85. 
Οι αστυνομικοί ήταν ντυμένοι κανονικά με τη στολή τους. Μπήκαν στο σπίτι κρατώντας 
στα χέρια τους τα γκλόμπ τους και άρχισαν να ζητάνε χρήματα από τους 
συμπατριώτες του που βρίσκονταν εκεί  , καθώς και  από εκείνον, λέγοντας «φέρτε 
όσα χρήματα έχετε». 
 
Στην συνέχεια οι συμπατριώτες του κατόρθωσαν να ξεφύγουν από το μπαλκόνι με τη 
βοήθεια της σκάλας κίνδυνου και να κατέβουν από το τρίτο όροφο. Αυτός περέμεινε 
και δεν προσπάθησε να φύγω από το μπαλκόνι , λέγοντας στους αστυνομικούς «δεν 
έχω κάνει κάτι, τι σας φταίμε;». Στη συνέχεια ήρθαν στο σπίτι άλλοι δύο αστυνομικοί. Ο 
ένας παρέμεινε και ο άλλος βγήκε έξω από την πόρτα και έφυγε. Όταν είπε ότι δεν έχει 
χρήματα οι αστυνομικοί άρχισαν να τον χτυπάνε με τα γκλόμπ και του έλεγαν «δεν 
πηδάς εσύ από το μπαλκόνι; θα σε βοηθήσω και εγώ», κλωτσώντας με μέχρι το 
μπαλκόνι. Τη στιγμή που τον έσπρωξαν στο μπαλκόνι κρατήθηκε από ένα σίδερο ενώ 
οι αστυνομικοί συνέχισαν να τον χτυπάνε μέχρι που έπεσε από το μπαλκόνι. 
 
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. 
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21.  Άφησαν κρατούμενο με AIDS χωρίς θεραπεία για …πέντε μήνες! 

 
Την «επιστήμη» του σωφρονισμού κρατουμένων με την παλαιά και δοκιμασμένη 
μέθοδο του… άγριου ξυλοδαρμού φαίνεται ότι εξακολουθούν και σήμερα, παρά τις 
κατά καιρούς διακηρύξεις περί νέου «ανθρώπινου προσώπου», να ασκούν ορισμένοι 
σωφρονιστικοί υπάλληλοι86. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 37χρονου Μπ. Α., 
αλλοδαπού οροθετικού κρατούμενου, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες «έπεσε θύμα 
ξυλοδαρμού» ύστερα από φραστικό επεισόδιο με νοσηλευτή, στο νοσοκομείο 
Κρατουμένων Κορυδαλλού. 
 
Η αναλγησία, απέναντι στον ανυπεράσπιστο κρατούμενο, είχε και συνέχεια, ακόμα πιο 
σοβαρή, καθώς διατάχθηκε -άγνωστο μέχρι στιγμής από ποιον- η μετακίνησή του στην 
Κέρκυρα, όπου δεν υπάρχει αναρρωτήριο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η ζωή 
του, αφού για 5 μήνες διέκοψε και αδυνατεί να πάρει την αντιρετροϊκή θεραπεία του!Ο 
ιατροδικαστής στα Ιωάννινα Θεόδωρος Βουγιουκλάκης, που εξέτασε τον κρατούμενο 
κατά τη μεταγωγή του, επιβεβαιώνει ότι έχει κακοποιηθεί, μάλιστα, ξεφεύγοντας από το 
ιατροδικαστικό λεξιλόγιο, επισημαίνει ότι η όλη εικόνα του έδειχνε ότι 
«γρονθοκοπήθηκε άγρια».«Εξέτασα τον αλλοδαπό κρατούμενο, που πέρασε από τα 
Ιωάννινα για να πάει στο Κατάστημα Κρατουμένων της Κέρκυρας. Εφερε στο σώμα 
του έντονα σημάδια κακοποίησης. Μάλιστα, επειδή ένα από τα τραύματα ήταν στο 
μάτι, συνέστησα να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο», λέει στο «Εθνος της 
Κυριακής» ο κ. Βουγιουκλάκης. 
 
Ο ίδιος ο κρατούμενος ανέφερε ότι κακοποιήθηκε με κλωτσιές, κλομπ και γροθιές, που 
του προκάλεσαν τραύματα σε όλο το σώμα.«Στο Κατάστημα Κρατουμένων Κέρκυρας 
δεν έχουμε ούτε ειδικούς γιατρούς ούτε τμήμα που μπορεί να παρακολουθεί 
οροθετικούς, έχω μόνον έναν αγροτικό γιατρό και έναν επισκέπτη γιατρό, που 
καλύπτουν βασικές ιατρικές ανάγκες των κρατουμένων», εξηγεί στο «Εθνος της 
Κυριακής» ο διευθυντής του Καταστήματος, κ. Βασίλης Θώμος.«Πράγματι, τους 
τελευταίους 5 μήνες ο συγκεκριμένος οροθετικός κρατούμενος δεν παίρνει τα φάρμακά 
του, επειδή δεν ήρθαν συγχρόνως με τη μεταγωγή του. Μια παρτίδα σκευασμάτων 
έφθασε με καθυστέρηση ενάμιση μήνα. Ο ίδιος αρνήθηκε να τα πάρει, επειδή, όπως 
υποστηρίζει, η καθυστέρηση λήψης της αγωγής «καίει» την αποτελεσματικότητά της 
καθώς ο οργανισμός αναπτύσσει ανθεκτικότητα και δεν τον πιάνουν τα φάρμακα. Εχω 
επικοινωνήσει τόσο με το ΚΕΕΛΠΝΟ όσο και με το υπ. Δικαιοσύνης, να βρεθεί μια 
λύση», λέει ο κ. Θώμος. 
 
Στο ερώτημα που έθεσε η εφημερίδα στον διευθυντή του νοσοκομείου κρατουμένων 
Κορυδαλλού Λεωνίδα Καραμπέκιο, αν γνωρίζει τόσο για την κακοποίηση του 
οροθετικού κρατουμένου όσο και για το γεγονός ότι αφότου τον έστειλαν σταμάτησε να 
λαμβάνει τη θεραπεία του, εκείνος αρκέστηκε να απαντήσει ότι «είναι σε εξέλιξη έρευνα 
από τους επιθεωρητές του υπ. Δικαιοσύνης».Την ίδια ώρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο 
Κρατουμένων του Κορυδαλλού, που φροντίζουν τους οροθετικούς, επιβεβαιώνουν ότι 
αν μια θεραπεία δεν λαμβάνεται με ακρίβεια στη συγκεκριμένη συνιστώμενη… ώρα, 
τότε δημιουργείται πρόβλημα. Με την καθυστέρηση λήψης ακυρώνεται, «καίγεται» η 
θεραπεία, πόσω μάλλον αν περάσουν ημέρες ή μήνες, οπότε ο οργανισμός έχει 
αποκτήσει ανθεκτικότητα και δεν τον πιάνουν τα φάρμακα. Πλέον, οι γιατροί 
συστήνουν την επανεκκίνηση της θεραπείας, αφού γίνει στον ασθενή ένας νέος 
«έλεγχος γονοτύπου» βάσει των αποτελεσμάτων του οποίου θα πρέπει να χορηγηθεί 
το ενδεδειγμένο σχήμα φαρμάκων. 
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Μετά το επεισόδιο με την κακοποίησή του, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε αρχικά στο 
ψυχιατρείο των Φυλακών και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Νίκαιας και από εκεί στα 
Ιωάννινα και στην Κέρκυρα. Ομως, τα φάρμακα που έπρεπε να τον ακολουθούν 
αυθημερόν όπου πήγαινε, μολονότι από τον Κορυδαλλό στάλθηκαν αρχικά στο 
ψυχιατρείο, στη συνέχεια «ταξίδευαν» με άλλους ρυθμούς…Ηδη, ύστερα και από 
επείγον αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη κ. Βασίλη Καρύδη, με την υπόθεση 
ασχολούνται οι επιθεωρητές του υπ. Δικαιοσύνης, που κλήθηκαν να διερευνήσουν την 
καταγγελία για βίαιη συμπεριφορά σε βάρος του κρατούμενου, αλλά και να εντοπίσουν 
τους υπεύθυνους.Προηγήθηκε στις 11 Απριλίου απευθείας αίτημα του Συνηγόρου του 
Πολίτη, προς διευθυντές του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, το Ψυχιατρείο 
Κρατουμένων, το Τζάνειο νοσοκομείο και το Κατάστημα Κρατουμένων Κέρκυρας, οι 
απαντήσεις των οποίων «δεν φώτισαν» τα πιθανά σοβαρά αδικήματα που φέρονται να 
διέπραξαν τόσο ορισμένοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι όσο και στελέχη των φυλακών. 
«Σε περίπτωση που τα καταγγελλόμενα αληθεύουν, εγείρουν σοβαρά ζητήματα 
παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων», επισημαίνει ο κ. Β. Καρύδης. 
 

22.  Βίαιη επίθεση της νεοναζιστικής οργάνωσης “χρυσή αυγή” στην 
Κοινότητα της Τανζανίας 

 
Το βράδυ της Τρίτης 25 Σεπτεμβρίου 2012 η Κοινότητα της Τανζανίας, η οποία 
στεγάζεται εδώ και τρία χρόνια στην οδό Λεμεσού στην Κυψέλη και δραστηριοποιείται 
ως κοινότητα από το 1999, δέχτηκε βίαιη επίθεση από ομάδα 80 Χρυσαυγιτών κατά τη 
διάρκεια συνάντησης των μελών της87. Είχαν προηγηθεί απειλές από κατοίκους και 
καταστηματάρχες το προηγούμενο βράδυ, αρκετοί εκ των οποίων ήταν ανάμεσα σε 
αυτούς που επιτέθηκαν στο χώρο. Από την επίσημη ίδρυσή της το 2002, η κοινότητα 
της Τανζανίας διοργανώνει δημιουργικές δραστηριότητες, π.χ. δανειστική βιβλιοθήκη, 
δημιουργικά παιχνίδια και καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για τη νεολαία και 
για την ενίσχυση των δεσμών με την τοπική κοινωνία. 
 
Το περιστατικό εξελίχθηκε ως εξής: 
Τα βράδυ της Δευτέρας 24 Σεπτεμβρίου, μεταξύ 10 και 11.30, ομάδα 
καταστηματαρχών και κατοίκων της περιοχής επισκέφθηκε το χώρο της κοινότητας. 
Δύο μέλη της ομάδας μπήκαν στο χώρο και ζήτησαν από τους παρευρισκομένους να 
τον εγκαταλείψουν. Αφού διαβεβαιώθηκε από τους παρευρισκομένους ότι ο χώρος 
είναι κοινοτικός σύλλογος και αφού παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, 
δύο από τους 30 κατοίκους απαίτησαν με απειλές να σταματήσει να λειτουργεί ο 
χώρος. Το επόμενο βράδυ, ενώ ήταν συγκεντρωμένα περίπου 10 μέλη της κοινότητας 
στο κτήριο, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα τους επισκέφθηκε ομάδα 80 Χρυσαυγιτών, εκ 
των οποίων ορισμένοι είχαν επισκεφθεί το κτίριο το προηγούμενο βράδυ. Οι 
συγκεντρωμένοι ειδοποίησαν την αστυνομία η οποία κατέφθασε πολύ σύντομα οπότε 
και αποχώρησαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Έπειτα ειδοποίησαν τον Πρόεδρο της 
κοινότητας και τον πρώην Πρόεδρο. Η αστυνομία συνόδευσε τα παρευρισκόμενα μέλη 
της κοινότητας έξω από το χώρο. Όμως λίγο αργότερα, κατά τις 2.30-3.00, 
επέστρεψαν οι Χρυσαυγίτες και μπήκαν στο χώρο προκαλώντας μεγάλες ζημιές. 
Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις σε άλλα δύο μαγαζιά αλλοδαπών στην 
ίδια περιοχή. 
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23. Ξυλοκόπησαν έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών Ισραηλινό 
δημοσιογράφο που έκανε ρεπορτάζ για τη Χρυσή Αυγή  
 
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα αγνώστων έπεσε στις 17/6/2012 
δημοσιογράφος της εφημερίδας «Jerusalem Post», ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα 
για την πραγματοποίηση ρεπορτάζ σχετικά με τη Χρυσή Αυγή. 
 
Το περιστατικό, το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στο φύλλο του ισραηλινού εντύπου, 
συνέβη στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ήταν λίγο μετά τις 8 όταν ο δημοσιογράφος Gil 
Shefler αντελήφθη μία ομάδα περίπου 20 κουκουλοφόρων να επιτίθεται με κλομπ σε 
μετανάστες, πρόσφυγες και άστεγους που βρίσκονταν στον δρόμο έξω από το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο. 
 
Αμέσως έβγαλε τη φωτογραφική του μηχανή και άρχισε να τραβάει φωτογραφίες 
προκειμένου να καλύψει δημοσιογραφικά το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με την 
προσωπική του μαρτυρία, διήρκεσε τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά. «Η Αστυνομία ήταν 
απούσα», δήλωσε αργότερα ο ίδιος. Η ομάδα τον τράβηξε στην άκρη του δρόμου, του 
πήρε την κάμερα και τον ξυλοκόπησε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. 
Οι γιατροί διέγνωσαν τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα και του παρείχαν τις 
πρώτες βοήθειες. 
 
 «Ήμουν τυχερός που τα τραύματά μου δεν ήταν πιο σοβαρά», είπε ο ίδιος. «Η χώρα 
διανύει μια πολύ δύσκολη στιγμή και οι κάτοικοί της έχουν τη συμπαράστασή μου. 
Όμως, οι Αρχές πρέπει να ξέρουν ότι επεισόδια σαν αυτό δεν προάγουν την 
εμπιστοσύνη. Υφίσταται σαφώς πρόβλημα όταν η βία του όχλου μπορεί να ξεσπάσει 
μέρα μεσημέρι στο κέντρο της πρωτεύουσας. Πρέπει να γίνουν περισσότερα ώστε να 
προστατευθούν οι Έλληνες πολίτες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, οι τουρίστες και 
οι δημοσιογράφοι από το κύμα βίας στους δρόμους». 
Τις προηγούμενες ημέρες ο δημοσιογράφος κάλυπτε τη δράση της Χρυσής Αυγής, 
όταν όμως προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, 
έλαβε την απάντηση ότι «η οργάνωση δεν δίνει συνεντεύξεις σε εβραϊκές εφημερίδες 
για πολιτικούς λόγους». 

 

24. Δικογραφία σε βάρος 39χρονου για την επίθεση σε μετανάστες στα 
Χανιά  
 
Ένας 39χρονος Χανιώτης κατηγορείται πως είναι ο ένας εκ των δραστών της επίθεσης 
σε βάρος των δύο Αλγερινών μεταναστών, ηλικίας 23 και 27 ετών, στις 17/6/201288, 
στην παραλία της Νέας Χώρας, στα Χανιά. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, «ο 
39χρονος εντοπίστηκε, μετά από έρευνες που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας 
Χανίων, για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των δραστών. Σε βάρος του, 
σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος των 
αλλοδαπών». Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών 
της επίθεσης. Οι δύο μετανάστες από την Αλγερία δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα 
άτομα, που κρατούσαν σιδηρολοστούς και μαχαίρια, ενώ κοιμόντουσαν στην παραλία 
της Νέας Χώρας, τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δράστες, αφού χτύπησαν τους δύο 
μετανάστες, τους πήραν ρούχα, κινητά και χρήματα.Τα δύο θύματα της επίθεσης 
νοσηλεύονται, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μαχαιριές, εκδορές και κατάγματα, στο 
νοσοκομείο Χανίων. 
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Δύο μέρες μετά, στις 19/6/2012, ρατσιστές για δεύτερη φορά χτύπησαν με 
σιδερολοστούς έναν άστεγο 25χρονο Αιγύπτιο μετανάστη89. Τα χτυπήματα ήταν τόσο 
δολοφονικά ώστε υπήρξε κίνδυνος για τη ζωή του και χρειάστηκε να υποβληθεί σε 
εγχείρηση αφαίρεσης νεφρού. 

 
25. Δολοφονική επίθεση αστυνομικών κατά μεταναστών στην Κυψέλη 
 
 
Στις 4.5.2012, μια πεζή περιπολία ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. επιτέθηκε βάναυσα σε τρεις 
μετανάστες, στο κέντρο της Κυψέλης90. 
Ο ένας από τους μετανάστες βρέθηκε βαριά τραυματισμένος και αναίσθητος στη 
συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Χαιρωνείας 3 (λίγο πάνω από τη Δημοτική 
Αγορά Κυψέλης), όπου συγκεντρωμένος κόσμος καλούσε σε συμπαράσταση. Άλλος 
ένας μετανάστης γλίτωσε ελαφρά τραυματισμένος, ενώ ο τρίτος τράπηκε σε φυγή.  
 
Ο βαριά τραυματισμένος νεαρός είναι Παλαιστίνιος, ηλικίας 19 χρονών. Σύμφωνα με 
μαρτυρίες αυτοπτών, οι τρεις μετανάστες κάθονταν αμέριμνοι σε μικρή πλατεία της 
Φωκίωνος Νέγρη, όταν η πεζή περιπολία των μπάτσων τούς πλησίασε και τους 
ζήτησε να την ακολουθήσουν. Οι αστυνομικοί παρέσυραν τους μετανάστες στο στενό 
της οδού Χαιρωνείας, μακριά από τον κόσμο στη Φωκίωνος Νέγρη, όπου τους 
επιτέθηκαν με αγριότητα, χωρίς καν να τους ζητήσουν χαρτιά! 
 
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό. Οι αυτόπτες μάρτυρες 
κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς το αστυνομικό τμήμα της οδού Θύρας 22 για να 
καταγγείλουν την επίθεση. Οι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η επίθεση των 
αστυνομικών έγινε καθ' υπόδειξη γνωστού χρυσαυγίτη της περιοχής, ο οποίος 
βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος και κάνει κήρυγμα στους κατοίκους για την 
"ανάρμοστη" συμπεριφορά της αστυνομίας! 

 
26. Καταγγελία ρατσιστικής επίθεσης στην Κόρινθο το Φεβρουάριο 2012 
 
 
Το Σάββατο 18/2/2012  στις 3.45 μ.μ. (μέρα μεσημέρι) οι μετανάστες που έχουν ως 
προσωρινό κατάλυμα τα τρένα στον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό της Κορίνθου 
δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 4 έως 7 ατόμων που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα91. 
 
Με βάση τις μαρτυρίες των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ (ελλήνων και 
ξένων) που βρίσκονταν εκεί τυχαία κάνοντας ρεπορτάζ, οι δράστες πρώτα επιτέθηκαν 
σε όσους μετανάστες εντόπιζαν μεμονωμένα και στη συνέχεια, όταν συγκεντρώθηκαν 
αρκετοί μετανάστες, επιβιβάστηκαν στα αυτοκίνητα και αφού πρώτα απομακρύνθηκαν 
τους χτύπησαν με τα αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τέσσερις 
μετανάστες από τους οποίους οι δύο νοσηλεύονται – ο ένας σε σοβαρή κατάσταση, 
όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες (να σημειώσουμε ότι, προς τιμήν του 
νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Κορίνθου, οι συνθήκες νοσηλείας είναι 
πολύ καλές). Στη συνέχεια οι δράστες έφυγαν από το χώρο της επίθεσης. 
 
Οι δημοσιογράφοι, οι φωτορεπόρτερ και οι μετανάστες κατήγγειλαν το περιστατικό 
στην αστυνομία (έχουν στη διάθεσή τους και τον αριθμό του ενός αυτοκινήτου), η 
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οποία κίνησε μεν τις νόμιμες διαδικασίες, δεν έχει όμως μέχρι αυτή τη στιγμή (πρωί 
Δευτέρας, λίγες ώρες πριν λήξει το αυτόφωρο) συλλάβει το δράστη. Οι μετανάστες μάς 
κατήγγειλαν επίσης ότι μέσα στο ένα αυτοκίνητο οι δράστες μετέφεραν δεμένο 
χειροπόδαρα έναν από τους πρόσφυγες που κοιμούνται στα βαγόνια και τον πήραν 
μαζί τους φεύγοντας. Αν αυτό αληθεύει πρόκειται περί απαγωγής. Η ασφάλεια 
ισχυρίζεται ότι το διερεύνησε και αποφάνθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 
 
Όπως και να έχει, είναι σαφές ότι πρόκειται για μία δολοφονική ρατσιστική επίθεση 
που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν ένα συνηθισμένο γεγονός. Έχουμε 
ξανακαταγγείλει στο παρελθόν ρατσιστικές επιθέσεις που έγιναν στην πόλη της 
Κορίνθου το καλοκαίρι που έμειναν ανεξιχνίαστες. Αν και αυτή τη φορά δεν υπάρξει 
παραδειγματική τιμωρία, είναι εμφανής ο κίνδυνος οι ρατσιστές επίδοξοι δολοφόνοι να 
πληθύνουν. Να γνωρίζουν ότι τέτοιες ενέργειες θα βρίσκουν τους πολίτες της 
Κορινθίας απέναντί τους. Γιατί κάθε κοινωνία κρίνεται από το πώς μεταχειρίζεται τους 
πιο αδύναμους ανάμεσα της. 
 
 

27. Επίθεση κατά μετανάστη στην περιοχή του εγκαταλελειμμένου 
εργοστασίου της Πειραϊκής Πατραϊκής στην Πάτρα. 
 
Στα χέρια των αστυνομικών αρχών της Πάτρας βρέθηκε στις 25/6/2012 ο ένας από 
τους τρεις από τους φερόμενους ως δράστες της άγριας επίθεσης το βράδυ της 24ης 
Ιουνίου 2012 σε βάρος μετανάστη, ο οποίος βάδιζε στην περιοχή του 
εγκαταλελειμμένου εργοστασίου της Πειραϊκής Πατραϊκής92. 
 
Αστυνομικοί μετά από συντονισμένες ενέργειες και αξιοποιώντας τις περιγραφές 
μαρτύρων προχώρησαν σε προσαγωγή ενός ατόμου 31 ετών το οποίο πριν από λίγο 
αναγνωρίστηκε από πολίτες που προσέτρεξαν σε βοήθεια του άτυχου 24χρονου 
Τυνήσιου, όταν άκουσαν τις κραυγές πόνου που του προκαλούσαν τα κτυπήματα τα 
οποία δεχόταν. 
 
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patratimes.gr, αυτός που αναγνωρίστηκε είναι και ο 
φερόμενος ως «αρχηγός» της ομάδας που πραγματοποίησε την επίθεση το βράδυ της 
Κυριακής, ο οποίος συμμετείχε και σε συντονιστικό όργανο κινητοποιήσεων κατοίκων 
μετά την δολοφονία του 29χρονου Θαν. Λαζανά στην περιοχή της παραλίας. 
 

28. Επίθεση σε βάρος αλλοδαπών στη Ναύπακτο 
 
Έρευνες διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας σχετικά με περιστατικό 
εμπρηστικής επίθεσης εις βάρος Πακιστανών στις 7/6/201293. Όπως μετέδωσε το 
agriniopress, στις 2 τα ξημερώματα, ομάδα ατόμων που πιθανότατα φορούσαν 
κουκούλες, πήγαν σε ισόγειο χώρο στην Ναύπακτο, όπου κοιμούνται Πακιστανοί 
μετανάστες. 
 
Αφού έσπασαν την πόρτα της εισόδου, πέταξαν στο εσωτερικό ένα αναμμένο στουπί 
και εξαφανίστηκαν. Αυτόπτης ανέφερε ότι τα άτομα ήταν πέντε, ενώ η φωτιά σβήστηκε 
από έναν Πακιστανό που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο εσωτερικό του ισογείου. 
 

29. Εν ψυχρώ δολοφονία Ιρακινού στο κέντρο της Αθήνας 
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Άγνωστοι δράστες στις 24/6/2012, στην οδό Αναξαγόρα 17 στο κέντρο της Αθήνας, 
επιτέθηκαν και τραυμάτισαν θανάσιμα νεαρό αλλοδαπό, υπήκοο Ιράκ94. Ο τραυματίας 
έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανόν μαχαίρι) και 
διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου την 13.15 ώρα κατέληξε.  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δράστες είναι 5 άτομα, που επέβαιναν σε 4 
μοτοσικλέτες και λίγο πριν, στην ίδια περιοχή, είχαν επιχειρήσει να επιτεθούν σε 
άλλους δύο αλλοδαπούς (υπηκόους Ρουμανίας και Μαρόκου), οι οποίοι κατάφεραν να 
διαφύγουν. 
 
Αντιδρώντας στη δολοφονία του Ιρακινού, ο υπουργός Προστασία του Πολίτη δήλωσε: 
«Εκφράζω την βαθύτατη θλίψη μου στους οικείους του υπηκόου Ιράκ, ο οποίος 
τραυματίσθηκε θανάσιμα από αγνώστους. Δηλώνω προς κάθε κατεύθυνση ότι η 
Πολιτεία θα είναι αμείλικτη προς όλους τους δράστες εγκληματικών ενεργειών, 
οποιαδήποτε υποτιθέμενη πρόφαση κι αν βρίσκουν. Ζήτησα ήδη από την Ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας την επιτάχυνση των ενεργειών για την ανακάλυψη των 
δραστών της δολοφονικής επίθεσης, προκειμένου να οδηγηθούν το συντομότερο 
δυνατόν ενώπιον της Δικαιοσύνης.  
 
 

30. Επεισόδια κατά μεταναστών μετά την συγκέντρωση της Χρυσής 
Αυγής για τα Ίμια τον Ιανουάριο 2912 

 
Δύο τραυματίες και 42 προσαγωγές είναι ο απολογισμός επεισοδίων που προκάλεσαν 
ακροδεξιοί κατά μεταναστών, στις 29/1/2012, στο σταθμό του μετρό της Ομόνοιας95. 
Τα επεισόδια σημειώθηκαν μετά από το τέλος της πορείας για τα Ίμια, που 
διοργάνωσε η "Επιτροπή Εθνικής Μνήμης" και στην οποία συμμετείχαν ακροδεξιές 
οργανώσεις, με προεξέχουσα την Χρυσή Αυγή. 
 
Η πορεία άρχισε από το μνημείο Ιμίων, στη συμβολή των οδών Ρηγίλλης και Β. Σοφίας 
και έφτασε μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, όπου οι διαδηλωτές διαλύθηκαν. 
Σύμφωνα με την αστυνομία, μία ομάδα κατέβηκε με το μετρό στην Ομόνοια, όπου και 
δημιουργήθηκαν τα επεισόδια. Η αστυνομία, που ειδοποιήθηκε για την ένταση στο 
μετρό της Ομόνοιας, έστειλε δυνάμεις στο σημείο και προχώρησε σε προσαγωγές. 
Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεκάδες μέλη της Χρυσής Αυγής προπηλάκισαν μετανάστες 
και στη στάση του μετρό στο Σύνταγμα.Ένας εκ των δύο τραυματιών είναι αλλοδαπός. 
 

31. Επεισόδια σε πανηγύρι στη Ραφήνα από τη Χρυσή Αυγή κατά 
αλλοδαπών μικροπωλητών 
 

Την παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Δένδια, προκάλεσε η 
επίθεση, στις 8/9/2012,  ομάδας που έφερε τα διακριτικά της Χρυσής Αυγής –με 
επικεφαλής μάλιστα δύο βουλευτές της– σε αλλοδαπούς μικροπωλητές σε πανηγύρι 
στη Ραφήνα96. Ο κ. Δένδιας, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, ζήτησε να 
ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα εναντίον όσων συμμετείχαν στο περιστατικό με σκοπό 
τον σχηματισμό δικογραφίας και την αποστολή της στον εισαγγελέα αλλά και στη 

                                                 
94

 http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/225624/dolofonisan-irakino-sto-kentro-tis-athinas 

__._,_.___ 
. 
95

 | tvxsteam tvxs.gr/node/83368 
96

 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_09/09/2012_494984 
 

http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/225624/dolofonisan-irakino-sto-kentro-tis-athinas


Βουλή, προκειμένου, αν απαιτηθεί, να ζητηθεί η άρση της ασυλίας των βουλευτών της 
Χρυσής Αυγής Γιώργου Γερμενή και Παναγιώτη Ηλιόπουλου. 
 
Το περιστατικό συνέβη στις 8 το βράδυ κοντά στον ναό της Παναγίας 
Παντοβασίλισσας, όπου πραγματοποιούνταν πανηγύρι. Όπως προκύπτει και από 
βίντεο τοπικού μέσου ενημέρωσης, το οποίο εξετάζεται και από τις Αρχές, ομάδα 
περίπου 50 ατόμων με διακριτικά της Χρυσής Αυγής παρεισέφρησαν στον χώρο και 
κατέστρεψαν τους πάγκους και τα προϊόντα αλλοδαπών μικροπωλητών, τα οποία 
κατά δήλωσή τους δεν ήταν νόμιμα. Μάλιστα, στο βίντεο εμφανίζεται ο ένας από τους 
δύο βουλευτές να πραγματοποιεί τους ελέγχους σε αλλοδαπούς μικροπωλητές. 
 
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο υπουργός Νίκος 
Δένδιας ζήτησε να ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα εναντίον κάθε υπευθύνου που 
αντιποιείται την ιδιότητα του κρατικού λειτουργού, ανεξάρτητα από την κομματική ή 
βουλευτική του θέση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από το επίμαχο βίντεο προκύπτει 
ξεκάθαρα πως οι δύο βουλευτές υπέπεσαν στο αδίκημα της αντιποίησης αρχής, ενώ 
εξετάζεται το αν συμμετείχαν και στη φθορά ξένης περιουσίας. 
Η Χρυσή Αυγή, πάντως, με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της προαναγγέλλει 
συνέχεια «σε ολόκληρη τη χώρα, μέχρι οι ανύπαρκτοι πολιτικοί προϊστάμενοι του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποφασίσουν να κάνουν τη δουλειά τους και να 
πάψουν να υποθάλπουν την παρανομία». 

 
32. Επιθέσεις και εισβολές σε σπίτια μεταναστών στο Μενίδι από 
Χρυσαυγίτες τον Ιούλιο του 2012 
 
Επτά σπίτια λεηλατήθηκαν και μετανάστες ξυλοκοπήθηκαν στο Μενίδι από μέλη της 
Χρυσής Αυγής στις 17 Ιουλίου 2012, μπροστά στα μάτια της Αστυνομίας , όπως 
κατήγγειλαν θύματα επιθέσεων, Ινδοί και Πακιστανοί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου που πραγματοποιήθηκε από την Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και 
τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) και την Ένωση Μεταναστών εργατών την Πέμπτη 19 
Ιούλη97. 
.   
Ο 40χρονος Βιντζέ Κομάτ, μετανάστης από την Ινδία, που ζει 15 χρόνια στην Ελλάδα, 
δέχτηκε επίθεση στο σπίτι του από μέλη της Χρυσής Αυγής.  
«Γύρω στις 9.30 το βράδυ 20 άτομα με κουκούλες ήρθαν και μας χτυπήσανε μπροστά 
στο σπίτι μας. Έπεσα κάτω και αυτοί συνέχισαν να με χτυπάνε. Η γυναίκα μου που 
ήταν μέσα ειδοποίησε την αστυνομία. Όταν ήρθε αυτοί που μας χτυπήσανε ήταν στο 
διπλανό σπίτι και κάνανε τα ίδια, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Πήγα στην 
αστυνομία χτυπημένος μέσα στα αίματα, περίμενα γύρω στα 40 λεπτά αλλά δεν μου 
έδωσαν σημασία. Τότε η γυναίκα μου κάλεσε ασθενοφόρο και με πήγαν στο Αγία 
Όλγα», τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Βιντζέ Κομάτ. 
 
Ο Νιρμάλ Τσαν από την Ινδία, 40 χρονών, που ήδη ζει μία 20ετία στην Ελλάδα 
περιέγραψε με τη σειρά του τη άγρια επίθεση που δέχτηκε από μέλη της Χρυσής 
Αυγής. 
  
«Το βράδυ μετά το φαγητό βγήκαμε έξω από το σπίτι γιατί είχε ζέστη. Ακούσαμε 
κάποια άτομα που ήρθαν κατά πάνω μας και φωνάζανε πιάστε τους.  Μου επιτέθηκαν 
και μου έσπασαν το χέρι. Μπήκανε μέσα στο σπίτι μας σπάσανε την πόρτα και τα 
τζάμια στα παράθυρα. Τρέξαμε μπήκαμε σε άλλο δωμάτιο και κρατάγαμε την πόρτα 
για να μην μπούνε μέσα. Σπάσανε την τηλεόραση το ψυγείο και ότι βρήκανε. Πήγαν 
στη συνέχεια και σε άλλα σπίτια και τα σπάσανε. Στη συνέχεια ήρθε η αστυνομία αλλά 
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αυτοί συνεχίσανε», είπε ο Νιρμάλ Τσαν. Μέσα σε μία ώρα σπάσανε 7 σπίτια», 
πρόσθεσε ο Σαχάντ Ναβάζ από το Πακιστάν και συνέχισε: «Ήρθε η αστυνομία αλλά 
δεν έκανε τίποτα για να τους σταματήσει». Από την πλευρά του ο Τζαβέντ Ασλάμ 
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας και της Ενωσης Μεταναστών Εργατών 
επισήμανε πως «υπεύθυνοι είναι η αστυνομία και η κυβέρνηση». 
  
«Μας έχουν αποδείξει ότι δεν θέλουν να σταματήσουν τη Χρυσή Αυγή.  Γι αυτό και δεν 
τους έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Εμείς καταγγέλλουμε ανοιχτά αυτές τις επιθέσεις. 
Από τη μία μας χτυπάνε και από την άλλη μας κάνουν μηνύσεις για κλοπές. Στη 
Λυκόβρυση χτυπήθηκε στις 28/6 ένα παιδί και μετά τρεις μέρες πήγαν χρυσαυγίτες 
στην αστυνομία και είπαν ότι εδώ μένουν ξένοι που προσπαθούνε να μας κλέψουν. 
Ήρθε η αστυνομία εισέβαλε μέσα στο σπίτι έκλεψε τα διαβατήρια των παιδιών και 
3.400 ευρώ», δήλωσε ο Τζαβέντ Ασλάμ. «Συνολικά μέσα σε τρεις μήνες προεκλογικής 
περιόδου πάνω από 300 άτομα έχουν χτυπηθεί από επιθέσεις της Χρυσής Αυγής, 
χωρίς να έχουμε καταγράψει το 100% των επιθέσεων. Εμείς θα συνεχίσουμε να 
καταγγέλλουμε αυτή τη συνεργασία και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε όπως κάναμε 
στη Νίκαια, το ίδιο θα κάνουμε παντού μέχρι να τους σταματήσουμε», πρόσθεσε. 
 
Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ υπογράμμισε πως «η καινούργια 
κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ. ΑΡ έτρεξαν να ανακοινώσουν νέα ρατσιστικά μέτρα».  
«Παίζουν το χαρτί του ρατσισμού για να αποπροσανατολίζουν την οργή του κόσμου 
από τα μέτρα τα οποία ετοιμάζουνε και να ενοχοποιήσουν τους μετανάστες για την 
κρίση και να διασπάσουν το κίνημα που η πλειοψηφία είναι κατά των μέτρων και αυτής 
της κυβέρνησης. Ανακοινώσανε 24 νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τροπολογίες 
αυστηροποίησης του νόμου για την ιθαγένεια. Αυτά τα μέτρα δίνουν το πράσινο φως 
στους φασίστες να χτυπάνε μετανάστες και νομιμοποιούν τη συγκάλυψη της 
αστυνομίας», σημείωσε. 
 
33. Ξυλοδαρμός 14χρονου Αφγανού μαζί με τον πατέρα του 
 
Σε καταγγελία του προέδρου του Συλλόγου Ενωμένων Αφγανών Ελλάδος, Ρέζα 
Γκολάμι, που δημοσιεύεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα  1againstracism.gr της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, περιγράφεται λεπτομερώς το εξής περιστατικό 
ρατσιστικής βίας98: 
 
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2012, κατά τις 9:30 το βράδυ, ο Α.Η. μαζί με ένα ανήλικο τέκνο 
του, που διαμένουν κοντά στην πλατεία Αττικής, βγαίνουν από το σπίτι τους 
αναζητώντας ένα κομμάτι ψωμί σε ένα από τα κοντινότερα μαγαζιά της περιοχής, 
μέχρι που έφτασαν κοντά στην πλατεία Αττικής. 
 
Μου διηγήθηκε ότι, όπως περνούσαν, τους πλησίασε μια ομάδα 7-8 ατόμων, κι 
άρχισαν να τους μιλάνε, φωνάζοντας: «Τι κάνετε εδώ; Να φύγετε». Αυτό τους το 
έλεγαν στα ελληνικά και δεν μπορούσαν να καταλάβουν περισσότερα.  
Ξαφνικά, άρχισαν να χτυπάνε το 14χρονο παιδί του, με μπουνιές και κλωτσιές. Αυτό 
που έκανε ο ίδιος εκείνη την ώρα ήταν να τραβήξει το παιδί του και να του φωνάξει 
«φύγε να σωθείς». 
 
«Εγώ ήξερα για αυτές τις επιθέσεις που γίνονται στους μετανάστες», μου ανέφερε ο 
Α.Η. «Ύστερα με πιάσανε και άρχισαν να με χτυπάνε με αλυσίδα, μαχαίρι κι ένα 
μπουκάλι μπίρας που έσπασε ένας. Όλα γίνανε τόσο γρήγορα, που δεν μπορούσα να 
κάνω τίποτα. Αλλά τι να έκανα; Αυτοί οι άνθρωποι μάλλον ήθελαν να μου αφαιρέσουν 
την ζωή».Το ανήλικο τέκνο του, που δεν είχε απομακρυνθεί από το τόπο του 
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συμβάντος, είπε ότι «την ώρα που χτυπούσαν τον πατέρα μου, είδα να περνάει ένα 
περιπολικό. Δεν σταμάτησαν, απλώς κοιτούσαν και έφευγαν». 
 
«Δεν μας πλησίασε κανείς εκείνη την ώρα, μέχρι που έπεσα κάτω ανάσκελα. Τότε 
έφυγαν. Μετά από λίγο, ήρθε το παιδί μου, με βοήθησε να σηκωθώ και  
κατευθυνθήκαμε προς το σπίτι. Παντού έτρεχαν αίματα. Στη συνέχεια, με μετέφερε στο 
νοσοκομείο Ευαγγελισμός με ένα ταξί το παιδί που μας φιλοξενεί στο σπίτι του». Στο 
νοσοκομείο χρειάστηκαν οκτώ ράμματα, στο κεφάλι, εκεί όπου τον είχαν χτυπήσει με 
μαχαίρι, αλλά και σε πολλά άλλα σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα. Εδώ και δύο 
μέρες δεν μπορώ να κουνηθώ από την θέση μου, αναφέρει ο Α.Η. Όλα αυτά σε ποιον 
να τα πω; Ποιος θα προστατέψει εμένα και τα παιδιά μου; Πού είναι η δημοκρατία και η 
δικαιοσύνη που μιλάνε για αυτές;».  

 
34. Επίθεση ακροδεξιών σε μετανάστες στη Νέα Σμύρνη 
 

Στις 20/3/2012, μεταξύ 20:00 και 20:30 στη Πλατεία της Νέας Σμύρνης 10-15 άτομα 

με μαύρα στρατιωτικά παντελόνια και μπλούζες μαύρες με νεκροκεφαλές και 

ξυρισμένα κεφάλια επιτέθηκαν με σίδερα καδρόνια και μαχαίρια σε δύο αλλοδαπούς 

μάλλον Σύριους
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. Μετά την συμπλοκή και ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και 

εξαφανίστηκαν ο ένας από τους δύο αλλοδαπούς ήταν στο έδαφος σε λίμνη αίματος 

και χαροπάλευε ενώ ο άλλος σε λίγο καλύτερη κατάσταση καθόταν σε σκαλοπάτια 

πλημμυρισμένος στο αίμα ενώ έφερε πολλά τραύματα στο κεφάλι και το αίμα έτρεχε 

ποτάμι. 

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατέφθασαν δύο περιπολικά της αστυνομίας ενώ αστυνομικοί 

με μοτοσικλέτες αλώνιζαν την περιοχή για να βρουν τους δράστες. Οι τραυματίες ο 

ένας αναίσθητος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Από ότι με 

πληροφόρησε αστυνομικός μετά από μία ώρα και οι δυο τους διέφυγαν τον κίνδυνο. 

35. Επίθεση με μαχαίρι κατά τριών μεταναστών στη Μεταμόρφωση 
Αττικής 

 
Τρεις Πακιστανοί έπεσαν θύμα επίθεσης στις 21/9/2012 από άγνωστους στην περιοχή 
της Μεταμόρφωσης100. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι άγνωστοι επιτέθηκαν με 
μαχαίρι. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ερμού, κοντά στη ΦΑΓΕ στη Μεταμόρφωση. 
 
Όπως αποκαλύπτουν τα ως τώρα στοιχεία οι μετανάστες βρίσκονταν επί της οδού 
Ερμού όταν τους σταμάτησε ένα ΙΧ και μία μοτοσικλέτα. Μαρτυρίες υποστηρίζουν πως 
στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τέσσερις άνθρωποι και ένας ή δύο στη μηχανή. 
Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι κάποιος από όλους ρώτησε τους τρεις 
αλλοδαπούς εάν είναι Πακιστανοί και μόλις εκείνοι απάντησαν θετικά, δέχτηκαν την 
επίθεση, στην οποία χρησιμοποιήθηκε και μαχαίρι. Αποτέλεσμα ήταν δύο 
τραυματισμοί, ο ένας μάλιστα σοβαρά. Και οι δύο τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο 
ΚΑΤ. 

 
36. Ρατσιστική επίθεση κατά δασκάλου Ειδικής Αγωγής 
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Δάσκαλος επί σειρά ετών αφοσιωμένος στον χώρο της Ειδικής Αγωγής/ Εκπαίδευσης, 
Ξάνθη ο γενέθλιος τόπος αλλά και τόπος κατοικίας, εργασίας και κοινωνικής δράσης 
του, Τζεμαλή Μηλιαζήμ το όνομά του, μια ζωή ενεργοποιημένος, στην πρωτοπορία 
των κοινωνικών αγώνων ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό101: Ένας 
ακόμα)κλασικός “στόχος” για τους ρατσιστές της Χρυσής Αυγής που αποθρασυμένοι 
συνεχίζουν το ναζιστικό κυνήγι τους από άκρου σε άκρο της χώρας με ολοένα 
αυξανόμενη ένταση.  Ο κύριος Τζεμαλή Μηλιαζήμ κτυπήθηκε από τα  μέλη της Χ.Α. το 
βράδυ της Τρίτης 18 Σεπτεμβρίου 2012 στην πόλη της Ξάνθης. “Εντοπίστηκε” μαζί με 
τρία ακόμα άτομα να αφισοκολλά για επικείμενη εκδήλωση της τοπικής “Κίνησης 
ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή”. Η ομάδα των δραστών ήταν 
οκταμελής, επέβαινε σε μηχανάκια και “έφερε” φονικούς λοστούς, επιτέθηκε με την 
γνωστή μέθοδο των κυκλωτικών κιήσεων εν μέσω ύβρεων, ακατάληπτων απειλών και 
ουρλιαχτών. Επλήγησαν και οι τέσσερις ανθρώπινοι στόχοι, οι τρεις παραδειγματικά, ο 
τέταρτος (ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ) με υπέρμετρη φονική αγριότητα στα όρια της 
εξοντωτικής μανίας. Για τα έντονα σημάδια μετά την φονική επίθεση στην όψη του 
Ξανθιώτη αντιφασίστα εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής – πειστήρια της ειδικής 
μεταχείρισης που του επιφυλάχθηκε σε σύγκριση με τους άλλους στόχους των κτηνών 
ας όψεται η μουσουλμανική του καταγωγή, τα “σημάδια” της όλης υπόθεσης μιλάνε 
από μόνα τους.   

Δεν “μιλάνε” μόνο τα σημάδια, μιλάει και ο ίδιος ο γενναίος δάσκαλος που 
“αναγνωρίζει” ένα προς ένα με το πρόσωπό του και τα ειδικά χαρακτηριστικά του τα 
“μέλη” της ομοιόμορφης ναζιστικής αγέλης. Στο πλευρό του “μιλάνε”  και οι συνάδελφοί 
του δια του Συλλόγου (τους) Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής αξιώνοντας (τι άλλο;) την 
παραδειγματική τιμωρία των ναζιστικών κτηνών και εύλογα απαιτώντας να πάρουν 
αντίστοιχη θέση δημοκρατικής ευθύνης “τόσο οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι δασκάλων και 
οι ΕΛΜΕ, όσο και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ και οι σύλλογοι γονέων παιδιών με ή χωρίς 
αναπηρία”.  

Τελικά, στις 23/9/2012. σε φυλάκιση οκτώ μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 
30χρονος υπάλληλος εταιρείας σεκιούριτι που κατηγορούνταν ότι μαζί με μέλη της 
Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν μουσουλμάνο εκπαιδευτικό στην Ξάνθη, 
την ώρα που αυτός κολλούσε αφίσες κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας102.Το 
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης έκρινε ένοχο τον 30χρονο για τα αδικήματα της 
απλής συνέργειας σε επικίνδυνη σωματική βλάβη και της οπλοκατοχής, ενώ ο ίδιος 
αρνήθηκε ότι χτύπησε τον εκπαιδευτικό. 
 
Στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, ότι βρέθηκε 
τυχαία στον χώρο του συμβάντος επειδή είδε φασαρία και το στειλιάρι που κρατούσε 
το βρήκε στον δρόμο και το σήκωσε, παραδέχτηκε ωστόσο ότι νωρίτερα ήταν με 
στελέχη της Χρυσής Αυγής.«Τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής και κάθε 
φασιστικής συμμορίας που επιτέθηκαν σε μένα και τους συναγωνιστές μου δεν είναι 
πολιτική κίνηση, αλλά εχθροί της ελευθερίας.Επιπλέον σε αυτή την ευαίσθητη και 
πολύπαθη περιοχή, την Ξάνθη, θέλουν να σπείρουν το μίσος μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων, χριστιανών και μουσουλμάνων, που συμβιώνουν και συνεργάζονται 
αρμονικά», είπε στο «Έθνος» ο εκπαιδευτικός Τζεμαλή Μιλιατζίμ. 
 
Σύμφωνα με την καταγγελία του, ομάδα νεαρών που φορούσαν μαύρες μπλούζες με 
τα διακριτικά της Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν στον ίδιο και σε δύο ακόμη μέλη της 

                                                 
101

 
http://www.truerespect.com.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=480%3A2012-
09-21-10-58-37&catid=38%3A2010-06-07-19-53-16&Itemid=63 
 
102

 ΕΘΝΟΣ,  24.09.2012 



Κίνησης «Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και την Ξενοφοβία», το βράδυ της 
περασμένης Τρίτης και ενώ αυτοί κολλούσαν αφίσες με αντιρατσιστικό περιεχόμενο 
στο κέντρο της Ξάνθης.«Μέχρι εδώ ήταν η δημοκρατία σας. Τα χάλια της χώρας 
σήμερα οφείλονται στην πολλή δημοκρατία. Δεν μας αρέσει αυτή η δημοκρατία», 
φώναξαν και τους επιτέθηκαν με στειλιάρια και κοντάρια. 
 
Ο 30χρονος εκπαιδευτικός, δάσκαλος ειδικής αγωγής στο σχολείο του Κενταύρου, 
δέχτηκε επίθεση με κλωτσιές και γροθιές στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στον ώμο, ενώ 
τα άλλα δύο μέλη της Κίνησης καταδιώχθηκαν και αναζήτησαν καταφύγιο στο ΚΤΕΛ 
Ξάνθης.Η ακροαματική διαδικασία έγινε κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς 
έξω από τα δικαστήρια της Ξάνθης είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες μέλη αριστερών 
οργανώσεων και αντιρατσιστικών κινήσεων, αλλά και λιγοστά στελέχη της Χρυσής 
Αυγής στην περιοχή 

 

37. Πυροβολισμός μετανάστη εργαζόμενου από εργοδότη στο Ρέθυμνο 
 
Ένας εργοδότης στο Σταυρωμένο Ρεθύμνου πυροβόλησε έναν μετανάστη εργαζόμενό 
του από το Πακιστάν, τον Μπασίρ Τζαχανγκίρ, και επιχείρησε να τον κρατήσει 
κλειδωμένο μέσα σε δωμάτιο για να μην αποκαλύψει το περιστατικό103. Σύμφωνα με 
την καταγγελία, τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 ο Κ.Μ. εργοδότης του Μπασίρ Τζαχανγκίρ 
αντί να του καταβάλει τα 300 ευρώ που είχαν συμφωνήσει ως μηνιάτικο τον 
επισκέφτηκε στη στάνη και άρχισε να πυροβολεί στο δωμάτιο που διέμενε απειλώντας 
τον. Δύο ηλικιωμένοι που βρισκόντουσαν κοντά στο σημείο επενέβησαν για να τον 
σταματήσουν αλλά μάταια. Τελικά μία σφαίρα βρήκε τον Μπασίρ Τζαχανγκίρ στο πόδι. 
  
Ο Κ.Μ προσπαθώντας να καλύψει το περιστατικό κλείδωσε τον Μπασίρ Τζαχανγκίρ 
στο δωμάτιο απειλώντας τον πως αν αποκαλύψει την επίθεση τότε θα σκοτώσει τον 
αδελφό του που επίσης εργάζεται στο Σταυρωμένο. Τελικά μετά από τρεις ημέρες και 
χωρίς να έχει δεχτεί καμία βοήθεια για το τραυματισμένο του πόδι ο Μπασίρ 
Τζαχανγκίρ κατάφερε να διαφύγει. Ο Κ.Μ, μαζί με ακόμα τέσσερα άτομα, αναζήτησε 
τον Μπασίρ στο σπίτι του αδερφού του χωρίς όμως τελικά να τον εντοπίσει.Στις 6 
Ιουλίου ο  μετανάστης κατάφερε να πάει στην αστυνομία και να καταθέσει μήνυση. Οι 
αστυνομικοί του τοπικού Α.Τ. κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο και ο Μπασίρ Τζαχανγκίρ 
διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου χειρουργήθηκε για να αφαιρεθεί η 
σφαίρα από το πόδι του.Φοβούμενος νέα επίθεση ο Μπασίρ Τζαχανγκίρ, μαζί με τον 
αδελφό του, έφυγαν για την Αθήνα, όπου ενημέρωσε την Ένωση Μεταναστών 
Εργατών και την Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή. Οι 
δύο οργανώσεις κατέθεσαν εκ νέου τις καταγγελίες.Η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο 
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή και η Ένωση Μεταναστών Εργατών διερωτώνται 
«ποιοι είναι αυτοί που καλύπτουν αυτά τα άγρια εργοδοτικά ρατσιστικά εγκλήματα; 
Ποιοι ήταν οι συνεργάτες του Κ.Μ; Που βρίσκεται τώρα ο δράστης; Έχει ακόμα στην 
κατοχή του το όπλο που πυροβόλησε και κυκλοφορεί ελεύθερος;». 
 
 
«Είναι σαφές ότι ο ρατσισμός προστέθηκε στη βάρβαρη εκμετάλλευση ενός αφεντικού 
που όπως και τα περισσότερα αυτό το διάστημα αποθρασυνόμενα από τις 
κυβερνήσεις των Μνημονίων παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα αφήνοντας συχνά 
απλήρωτους τους εργάτες. Το επικίνδυνο αυτό κρούσμα για το οποίο η Αστυνομία 
ζήτησε την σιωπή του θύματος συνέβη σε ένα χωριό που απασχόλησε τα ΜΜΕ το 
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περασμένο Γενάρη με τις πρωτοβουλίες της Αστυνομίας και πολιτών για την 
συγκρότηση σώματος επιτήρησης της περιοχής για τους μετανάστες στους οποίους 
συλλογικά είχε φορτωθεί ένα αποτρόπαιο έγκλημα σε βάρος μιας γερόντισσας.», 
αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. 
 
Η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή και η Ένωση 
Μεταναστών Εργατών καλούν τα συνδικάτα του Ρεθύμνου, το Εργατικό Κέντρο να 
παρέμβουν για την δικαίωση του ενός εργαζόμενου που βρέθηκε απλήρωτος και 
πυροβολημένος. «Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία στο Ρέθυμνο να 
καταδικάσουν αποφασιστικά αυτά τα ρατσιστικά εργοδοτικά εγκλήματα», καταλήγει η 
ανακοίνωση.  

 
38. Ρίψη εμπρηστικού μηχανισμού κατά σπιτιών μεταναστών στους 
Αγίους Αναργύρους Αττικής 

 
Όπως καταγγέλλει η κίνηση «Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική 
Απειλή» ομάδα τριών νεοναζί επιχείρησε να κάψει ζωντανούς Πακιστανούς 
μετανάστες μέσα στο σπίτι τους την ώρα που κοιμόντουσαν χρησιμοποιώντας 
εμπρηστικό εκρηκτικό μηχανισμό. Το περιστατικό έγινε στις 2 το ξημέρωμα του 
Σαββάτου 25/8/2012 στην οδό Ι. Μέρλα στους Αγίους Αναργύρους. Το μπουκάλι με 
βενζίνη είχε στην άκρη εκρηκτική ύλη και εξερράγη πάνω στο στρώμα όπου κοιμόταν ο 
Ναβίτ Ναβάζ που μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα στην 
πλάτη και στο χέρι και νοσηλεύεται στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. 
 
Οι δυο μετανάστες μένουν στο συγκεκριμένο σπίτι τα τελευταία 10 χρόνια χωρίς να 
έχει υπάρξει ποτέ κανένα πρόβλημα και στο πλευρό τους βρέθηκαν πολλοί γείτονες 
που ειδοποίησαν και την αστυνομία. 
Αμέσως μετά την επίθεση εθεάθησαν 3 σωματώδης άνδρες να παρακολουθούν το 
σπίτι οι οποίοι «εξαφανίστηκαν» δυο λεπτά πριν φτάσει η αστυνομία. 
Πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου είχε ξαναγίνει επίθεση με μολότωφ στο τζαμί που 
βρίσκεται κάποια στενά πιο πάνω από το σπίτι. Τότε η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με τους 
Πακιστανούς της περιοχής είχε οργανώσει μαζική διαδήλωση καταγγέλλοντας την 
επίθεση. 
 

39. Πρόστιμο στην Ελλάδα για βιασμό μετανάστη από άνδρα του 
Λιμενικού Σώματος 

 

Καταδικαστική ήταν στις 18/1/2012 η απόφαση για την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την περίπτωση στην οποία ένας λιμενικός 
βασάνισε και βίασε έναν μετανάστη104. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, 
βάζοντας πρόστιμο στην χώρα 50.000 ευρώ. 

Η υπόθεση αφορά έναν παράνομο μετανάστη, ο οποίος κατήγγειλε ότι ένας 
υπάλληλος του Λιμενικού τον βίασε με ένα γκλομπ κι ότι οι Αρχές δεν του επέτρεψαν 
να εξεταστεί από τον γιατρό που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις. Περαιτέρω, ο 
προσφεύγων ανέφερε ότι οι όροι κράτησης για τους αιτούντες άσυλο δεν ήταν 
ικανοποιητικοί και ότι οι Αρχές είχαν αποφύγει να διεξάγουν μια πλήρη, δίκαια και 
αμερόληπτη έρευνα καθώς και ότι οι υπεύθυνοι δεν είχαν τιμωρηθεί επαρκώς, καθώς 
το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δεν είχε θεωρήσει τον βιασμό με το γκλομπ ως 
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διακεκριμένη περίπτωση βασανιστηρίου. Ο μετανάστης είχε επιβιβαστεί σε πλοίο από 
την Κωνσταντινούπολη μαζί με άλλους 164. Το πλοίο κατελήφθη από το Λιμενικό 
Σώμα και οδηγήθηκε στο λιμάνι των Χανίων. Ο προσφεύγων ανέφερε ότι δύο λιμενικοί 
τον υποχρέωσαν να ξεντυθεί όσο ήταν στο μπάνιο κι ότι ένας από αυτούς τον 
απείλησε και τελικά τον βίασε με... γκλομπ. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το συμβάν, οι 
κρατούμενοι προχώρησαν σε απεργία πείνας. Κάποιοι από τους λιμενικούς στη 
συνέχεια τους χτύπησαν, τους κατάβρεξαν με νερό και χημικά.  

Ο προϊστάμενος της λιμενικής υπηρεσίας διέταξε έρευνα. Ο προσφεύγων ζήτησε να 
υποδείξει τον υπάλληλο που τον βίασε, αλλά το αίτημά του να εξεταστεί από τον 
γιατρό της υπηρεσίας απορρίφθηκε. Ωστόσο, ο γιατρός εξέτασε τους κρατούμενους 
που ισχυρίστηκαν ότι χτυπήθηκαν και κατέγραψε ότι 16 από αυτούς είχαν σωματικές 
βλάβες. Πέντε από αυτούς οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Στις 8 Ιουνίου 2001, ο 
Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει εσωτερική διοικητική 
έρευνα. Στις 10 Ιουνίου οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο παλαιό αεροδρόμιο των 
Χανίων όπου τους επισκέφθηκαν εκπρόσωποι των Γιατρών του Κόσμου. Τον Ιούλιο οι 
μετανάστες έλαβαν έγγραφα ως αιτούντες άσυλο, καθώς και εισιτήρια για να 
ταξιδέψουν ως την Αθήνα και 5 δραχμές ο καθένας. Ο προσφεύγων δραπέτευσε από 
το λεωφορείο και πήγε μόνος του στην Αθήνα. Στις 14 Αυγούστου 2001 ένας ανώτερος 
λιμενικός υπέβαλε την έκθεση για την διοικητική εξέταση. Η έκθεση βασίστηκε στα 
στοιχεία που κατέθεσε ο υπάλληλος, ο οποίος είχε πει ότι χτύπησε ελαφρά στα 
οπίσθια τον προσφεύγοντα με το γκλομπ του. 

Η έκθεση αποδεχόταν αυτή την κατάθεση ως πειστική, δεδομένου ότι δεν είχε 
καταγραφή κάποια σωματική βλάβη του προσφεύγοντος στα σχετικά αρχεία. Ο 
φάκελος διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Χανίων, ο οποίος κίνησε 
ποινική δίωξη στις 3 Οκτώβρη εναντίον πέντε λιμενικών. Όσον αφορά τον υπάλληλο 
που κατηγορεί ο προσφεύγων για το βιασμό, παραπέμφθηκε για βίαιη επίθεση 
εναντίον της ανθρώπινης και σεξουαλικής αξιοπρέπειας. Η δίκη αναβλήθηκε δύο 
φορές. Ένα χρόνο μετά, ο προσφεύγων διαπίστωσε ότι η κατάθεσή του για τον βιασμό 
είχε καταγραφεί με ανακρίβειες, ότι ο βιασμός είχε αποδοθεί ως ράπισμα και χρήση 
ψυχολογικής βίας. Στις 15 Νοεμβρίου 2003, ο προσφεύγων επικοινώνησε με τον 
Συνήγορο του Πολίτη. Ο τελευταίος έστειλε μια επιστολή στον Υπουργό Εμπορικής 
Ναυτιλίας, ζητώντας του να διαταχθεί νέα πειθαρχική έρευνα, καθώς η πρώτη 
διοικητική εξέταση δεν είχε λάβει υπόψη τον βιασμό του προσφεύγοντος από τον 
λιμενικό. Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέφερε ότι η υπόθεση έθιγε την εικόνα και την τιμή 
της Λιμενικής Υπηρεσίας και έθετε σε αμφιβολία την ικανότητα της Χώρας να 
διασφαλίσει τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τον Φεβρουάριο του 2004 ο 
προσφεύγων έφυγε από την Ελλάδα και πήγε αρχικά στην Τουρκία και στη συνέχεια 
στο Λονδίνο με τον σύντροφό του. Ενημερωνόταν για την υπόθεσή του τακτικά μέσω 
της Ελληνικής πρεσβείας. 

Στις 15 Οκτώβρη 2004, το Ναυτοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης - ορισμένες με 
αναστολή - σε πέντε λιμενικούς. Ο λιμενικός που κατηγορήθηκε από τον 
προσφεύγοντα καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση για προσβολή σεξουαλικής 
αξιοπρέπειας. Στην εκδίκαση της έφεσης, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο μείωσε την 
ποινή του υπαλλήλου σε 6 μήνες φυλάκιση, η οποία τράπηκε σε πρόστιμο 792 ευρώ. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι μια τόσο 
σοβαρή πράξη διείσδυσης αποτελεί βασανιστήριο, όπως έχει εξάλλου κριθεί κι από το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία, το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο για την Ρουάντα και το Παναμερικανικό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν διεξήχθη επαρκής και 
αποτελεσματική έρευνα, αφού είχε απορριφθεί το αίτημα του προσφεύγοντος να 
εξεταστεί από γιατρό μετά τον βιασμό του καθώς και ότι το περιστατικό είχε 



καταγραφεί ανακριβώς ως "ράπισμα" και "άσκηση ψυχολογικής βίας". Έτσι, το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι με αυτά τα στοιχεία η έρευνα δεν ανταποκρίνεται στα 
πρότυπα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η ποινή που επιβλήθηκε στον 
λιμενικό ήταν ανεπαρκής, δεδομένου ότι είχε παραβιαστεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα. Μια τόσο ελαφρά ποινή δεν μπορεί να εκληφθεί εξάλλου ως δίκαια από το 
θύμα. Η ποινή θεωρήθηκε ξεκάθαρα δυσανάλογη σε σχέση με την σοβαρότητα της 
συμπεριφοράς. Γι' αυτό κρίθηκε ότι το Ελληνικό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, όπως 
καταγράφηκε σε αυτή την υπόθεση, δεν λειτουργεί επαρκώς αποτρεπτικά ώστε να 
παράσχει προστασία έναντι των βασανιστηρίων, ούτε του παρείχε επαρκή 
αποκατάσταση. 

Επιπλέον, οι Ελληνικές αρχές δεν ενημέρωσαν τον προσφεύγοντα κατά τρόπον ώστε 
να του επιτραπεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως πολιτικώς ενάγων και να ζητήσει 
αποζημίωση. Έτσι, οι Ελληνικές αρχές παρέβησαν την υποχρέωσή τους για παροχή 
ενημέρωσης. Ο προσφεύγων ενημερώθηκε μόνο εκ των υστέρων, όταν είχε ήδη γίνει η 
δίκη και είχε εκδοθεί η απόφαση. Έτσι, δεν του δόθηκε η δυνατότητα να ασκήσει όλα 
τα δικαιώματα που προβλέπονται για τον πολιτικώς ενάγοντα από τον Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας. 

Γι' αυτούς τους λόγους, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι παραβιάστηκε το άρθρο 3 
της ΕΣΔΑ από την Ελλάδα, λόγω των πράξεων που τελέσθηκαν εις βάρος του κ. 
Zontul, καθώς και επειδή δεν του δόθηκε η δυνατότητα να πάρει μέρος στη δίκη ως 
πολιτικώς ενάγων. Η Ελλάδα καταδικάστηκε να καταβάλει 50.000 ευρώ για ηθική 
βλάβη στον προσφεύγοντα, καθώς και 3.500 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

 
40. Άγρια εκμετάλλευση 19χρονης Ρουμάνας από κύκλωμα 
σωματεμπορίας 

 
Μία 19χρονη από τη Ρουμανία, ζούσε για πάνω από δύο μήνες την «Κόλαση», αφού 
την εκμεταλλευόταν πολυμελές κύκλωμα σωματεμπορίας, υποχρεώνοντάς την, με 
απειλές, να εκδίδεται για λογαριασμό τους. Όπως έγινε γνωστό στις 5/4/2012105, από 
τις αστυνομικές αρχές, ο «εφιάλτης» της νεαρής κοπέλας ξεκίνησε στα μέσα του 
περασμένου Οκτώβρη, όταν οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι τη δυσχερή της οικονομική 
κατάσταση, την έπεισαν να έλθει στη χώρα μας. 
 
Αρχικά την κρατούσαν «φυλακισμένη» σε διαμέρισμα στην Αθήνα, όπου την εξέδιδαν, 
κρατώντας όλα τα χρήματα που εισέπραττε, ενώ δύο μήνες αργότερα τη μετέφεραν 
στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίστηκε η επ’ αμοιβή έκδοσή της. Στα μέσα του 
Ιανουαρίου 2012, η 19χρονη κατάφερε να αποδράσει από το διαμέρισμα στο οποίο 
κρατούνταν έγκλειστη και κατήγγειλε τα όσα βίωνε στις ρουμανικές προξενικές αρχές 
της Θεσσαλονίκης αλλά και στη Διεύθυνση Ασφάλειας της πόλης. 
 
Μετά από αστυνομικές έρευνες σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των μελών του 
κυκλώματος σωματεμπορίας. Πρόκειται για πέντε άτομα, ρουμανικής και αλβανικής 
καταγωγής, εκ των οποίων τρεις άντρες και δύο γυναίκες. Εναντίον τους σχηματίστηκε 
δικογραφία για σωματεμπορία από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και 
υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Στη νεαρή γυναίκα 
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γνωστοποιήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας και αρωγής των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και ήδη φιλοξενείται σε ειδική μονάδα αρωγής. 

 
41. Έφοδος Χρυσαυγιτών σε σπίτι μεταναστών στην Καλαμάτα 
 
Ναζιστική επίθεση σε σπίτι μεταναστών στην Καλαμάτα έκανε προχθές τη νύχτα μια 
ομάδα 30 περίπου νεαρών106. Η επίθεση ήταν σαν αυτές που προπαγανδίζει η Χρυσή 
Αυγή. Το "Τάγμα Εφόδου" επιτέθηκε σε σπίτι στην οδό Απόλλωνος, μεταξύ 
Αβραμόγιαννη και Κουφού Ελιές, όπου μένουν μετανάστες από το Μπαγκλαντές. 
Επιτέθηκαν κραυγάζοντας, βρίζοντας και απειλώντας, ενώ έσπαζαν τζάμια σε πόρτες 
και παράθυρα.  
 
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες οι δράστες, ηλικίας από 17 έως 25 ετών περίπου, 
είχαν και στουπιά για να βάλουν φωτιά στο σπίτι, αλλά δεν τα χρησιμοποίησαν επειδή 
οι μετανάστες πρόλαβαν κι έφυγαν. Η Αστυνομία, που ειδοποιήθηκε από περίοικους, 
όταν έφτασε στην περιοχή προσήγαγε... 5 μετανάστες από τους οποίους οι 2 ήταν 
παράνομα στη χώρα. 
 
Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας Δημήτρης Σταύρου διάταξε προκαταρκτική 
εξέταση για τις επιθέσεις στους μετανάστες. Εν τω μεταξύ στην Αστυνομική 
Υποδιεύθυνση Τριφυλίας έγινε σύσκεψη, προκειμένου να ληφθούν μέτρα ενόψει του 
πανηγυριού της Κυπαρισσίας και μπροστά στον κίνδυνο να επιτεθούν μέλη της 
Χρυσής Αυγής σε μετανάστες μικροπωλητές. 
 

42. Μέλος της Χρυσής Αυγής κατηγορείται για βιασμό 15χρονης 
Αλβανίδας  

 
Μπροστά σε μια πρωτοφανή περίπτωση βρέθηκαν τον Ιούνιο 2012 αστυνομικοί αλλά 
και κάτοικοι περιοχής στην βορειοανατολική Αττική107. 
 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο «Βήμα», ένας 45χρονος δημοτικός υπάλληλος, που 
δηλώνει μέλος της «Χρυσής Αυγής», συνελήφθη προ τετραημέρου για τον βιασμό 
15χρονης Αλβανίδας που ήταν μαθήτρια σε τοπικό σχολείο και η οποία έμεινε έγκυος! 
Ο 45χρονος, που ήταν παντρεμένος με τρία παιδιά, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι 
«διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με την ανήλικη Αλβανίδα -παρά βέβαια τις αντιλήψεις 
του κατά των μεταναστών- και υπήρξε η πλήρης συγκατάθεσή της σε ότι συνέβη 
μεταξύ τους». 
 
Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές των συγγενών της ανήλικης αλλοδαπής, ο 
κατηγορούμενος, μαζί με άλλα άγνωστα πρόσωπα, τους απείλησε με επιθέσεις της 
«Χρυσής Αυγής» αν επέμειναν στις κατηγορίες τους για την κακοποίηση του κοριτσιού. 
Ταυτόχρονα τους ζήτησε να αποσιωπήσουν το συμβάν. 
Όλα ξεκίνησαν προ μερικών μηνών όταν ο 45χρονος υπάλληλος συμμετείχε σε 
δημοτικά έργα, σε σχολείο της περιοχής. Εκεί φέρεται να γνώρισε την 15χρονη 
μαθήτρια, αλβανικής καταγωγής -η οικογένειά της διαμένει 20 χρόνια στην Ελλάδα- και 
της πρότεινε να εργασθεί στο γραφείο μίας μικρής εταιρείας που πραγματοποιούσε 
τεχνικά έργα. 
 
Η 15χρονη δέχθηκε την πρόσκληση. Όμως όπως κατήγγειλε η 15χρονη και οι γονείς 
της στην ΕΛ.ΑΣ. «στις 15 Φεβρουαρίου ο 45χρονος την παρέσυρε σε ερημική περιοχή 
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και τη βίασε. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία ο 45χρονος πρότεινε αμέσως μετά στην 
15χρονη να της δώσει περίπου 100 ευρώ, για να εξασφαλίσει τη σιωπή της αλλά και 
για να συνευρεθεί κι άλλες φορές μαζί της». 
 
Όμως η 15χρονη έμεινε έγκυος και κατέφυγε σε τοπικό ιατρείο προκειμένου να 
προχωρήσει σε έκτρωση. Οι Αλβανοί γονείς του κοριτσιού ζήτησαν από τον 45χρονο 
εξηγήσεις για την εγκυμοσύνη της κόρης τους, και εκείνος αρχικά υποστήριξε ότι είχε 
ερωτικές σχέσεις μαζί της ένας από τους γιους του. 
Όμως οι γονείς φέρεται να συγκέντρωσαν και άλλες πληροφορίες για τις ενέργειες του 
45χρονου και υπέβαλαν σχετική μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Αμέσως μετά 
οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος 
αφέθηκε ελεύθερος λίγα 24ωρα αργότερα με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 
30.0000 ευρώ. 
Το «Βήμα» επικοινώνησε με τους συγγενείς της κοπέλας που επιβεβαίωσαν τις 
απειλές που είχαν δεχθεί εν ονόματι της «Χρυσής Αυγής». Ακόμη μίλησαν και για 
«παρουσία μπράβων όταν εμφανίσθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών». Από την 
άλλη πλευρά ο 45χρονος αρνείται τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι «θα αποδείξει την 
αθωότητά του». 
Για την υπόθεση ήδη ενημερώθηκαν από υψηλόβαθμους αξιωματικούς της Ασφάλειας 
Αττικής εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στην βορειοανατολική Αττική. 
 

43. Καταγγελία για κύκλωμα αστυνομικών που εισβάλλουν σε σπίτια 
αλλοδαπών στην Αθήνα 
 
Κύκλωμα αστυνομικών, οι οποίοι εισβάλλουν σε σπίτια μεταναστών στην περιοχή της 
Αχαρνών και στους πέριξ δρόμους και τους απειλούν για να αποσπάσουν χρηματικά 
ποσά, κατήγγειλε στις 19/1/2012 ο δημοτικός σύμβουλος Αθήνας Πέτρος 
Κωνσταντίνου, ο οποίος αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά και ημερομηνίες108. 
Το ίδιο κύκλωμα μάλιστα εμφανίστηκε 3 φορές πριν από επιχείρηση σκούπας της 
ΕΛΑΣ με την Δημοτική Αστυνομία ζητώντας χρήματα, ώστε ...να αποφύγουν την 
επίθεση οι μικροπωλητές», σύμφωνα με την Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό 
και τη Φασιστική Απειλή. 
 
«Το φαινόμενο έχει γενικευτεί τους τελευταίους 4-5 μήνες», δηλώνει στο tvxs.gr ο 
Πέτρος Κωνσταντίνου, προαναγγέλλοντας τη διεξαγωγή συνέντευξης Τύπου με τη 
συμμετοχή μεταναστών οι οποίοι έχουν πέσει θύματα ανάλογων πρακτικών από 
αστυνομικούς. «Πρόκειται για τους ίδιους αστυνομικούς οι οποίοι ζητούν από 
μετανάστες μικροπωλητές ποσά ύψους 700 ευρώ για να μην προβούν σε επιχείρηση - 
‘σκούπα’», προσθέτει. 
 
Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), 
η επιστολή - καταγγελία «υποβλήθηκε  (18-01-2012) από τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν τα στοιχεία που επικαλείται, σχετικά με 
παράνομες ενέργειες αστυνομικών». 
 

44. Δολοφονική επίθεση κατά μεταναστών στην Κόρινθο 
 
Αυτόπτες μάρτυρες μίας δολοφονικής ρατσιστικής επίθεσης έγιναν τέσσερις 
δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ στην Κόρινθο, στα εγκαταλελειμμένα βαγόνια του 
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παλιού σταθμού του ΟΣΕ, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012109. Ένας εξ αυτών ήταν 
ο φωτορεπόρτερ, Γιώργος Μουτάφης, που μίλησε στο tvxs.gr για όσα έζησε.  
 
Το απόγευμα της 18ης Φεβρουαρίου, περίπου στις 15.30, ο Γιώργος Μουτάφης, δύο 
Ισπανοί δημοσιογράφοι, μόνιμοι ανταποκριτές στην Ελλάδα, και ένας Ιταλός 
φωτογράφος, ο Alessandro Penso, ο οποίος πρόλαβε να τραβήξει και τις σοκαριστικές 
φωτογραφίες, που αποκαλύπτουν  τη δολοφονική επίθεση, βρισκόντουσαν στα 
εγκαταλελειμμένα βαγόνια του σταθμού του ΟΣΕ στην Κόρινθο. 
 
Εκεί έχουν βρει καταφύγιο περίπου 50 μετανάστες και οι τέσσερίς τους είχαν πάει για 
να καταγράψουν τις συνθήκες διαβίωσης. «Καθόμασταν με τον Ιταλό στο αυτοκίνητο, 
όταν ακούσαμε μία φασαρία πίσω μας. Γυρίσαμε το κεφάλι μας και είδαμε πέντε έξι 
άτομα, με δύο αυτοκίνητα. Δύο-τρεις από αυτούς ήταν στο βάθος και έδερναν κάτι 
μετανάστες», καταγγέλλει στο tvxs.gr ο Γιώργος Μουτάφης.  
 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφορμή για την επίθεση ήταν μία κλοπή κάποιων 
χρημάτων, που είχε γίνει το πρωί, της ίδια μέρας, σε μία λαϊκή αγορά, για την οποία 
κατηγορήθηκαν κάποιοι μετανάστες.  «Με τις φωνές και τη φασαρία, οι υπόλοιποι 
μετανάστες που βρισκόντουσαν μέσα στα εγκαταλελειμμένα βαγόνια πετάχτηκαν έξω 
και κυνήγησαν τους δράστες», αναφέρει ο Γιώργος Μουτάφης και συνεχίζει τη 
συγκλονιστική μαρτυρία: 
 
«Οι δράστες υποχώρησαν. Οι περισσότεροι έφυγαν με το ένα αυτοκίνητο. Ο ένας 
έμεινε μόνος του στο αυτοκίνητό του. Οι μετανάστες τον κυκλώσανε. Αυτός έβαλε 
πρώτη, έστριψε απότομα το τιμόνι και πάτησε έναν μετανάστη, τον Said. Όπως έφευγε 
κάποιοι από τους μετανάστες του πέταξαν δύο τρία ξύλα. Ενώ είχε απομακρυνθεί, 
περίπου 30 με 40 μέτρα μακριά, ξαφνικά πάτησε φρένο. Έβαλε απότομα όπισθεν, 
ανέπτυξε ταχύτητα και με σλάλομ ερχόταν πάνω στους μετανάστες που ήταν 
μαζεμένοι. Ανάμεσά στο μπουλούκι ήμασταν και εμείς», τονίζει. 
 
«Πηδήξαμε πάνω σε ένα παρτέρι. Οι περισσότεροι πρόλαβαν να φύγουν, όμως ο Nabi 
δεν πρόλαβε. Από το χτύπημα πετάχτηκε στον αέρα και έπεσε άσχημα». Στη συνέχεια 
ο οδηγός έφυγε, αφήνοντας τον Nabi στο έδαφος. 
Συνολικά τρεις μετανάστες τραυματίστηκαν, με τον Nabi να είναι σοβαρότερα από 
όλους. Ο 35χρονος Αλγερινός νοσηλεύεται με  κατάγματα στα πλευρά, ενώ έχει και 
κάποια χτυπήματα, εκδορές, στο κεφάλι. Ο Said, που τραυματίστηκε στο πόδι και 
επίσης νοσηλεύθηκε, πήρε εξιτήριο. «Υπήρχε ένας ακόμη τραυματίας που 
ξυλοκοπήθηκε άσχημα στην αρχή», σημειώνει ο Γιώργος Μουτάφης. 
 

45. Επίθεση Χρυσαυγιτών σε μετανάστες και στη δικηγόρο Ιωάννα 
Κούρτοβικ 
 
Το βράδυ της Τρίτης, 25 Σεπτεμβρίου 2012, μια ομάδα πολιτών, αποκαλούμενη 
«επιτροπή κατοίκων Κυψέλης» προκάλεσε ένταση στην πλατεία Αμερικής και 
συγκεκριμένα στην οδό Λεμεσού 1, που βρίσκεται κάτω από την πλατεία και όπου 
στεγάζεται ο Σύλλογος Κοινότητας Τανζανίας110. Νωρίτερα, κάτοικοι είχαν απειλήσει 
έναν μετανάστη καταστηματάρχη της περιοχής να κλείσει το μαγαζί του αλλιώς να 
περιμένει συνέπειες. Η αστυνομία είχε μεταβεί στο σημείο και έλεγξε την άδεια του 
καταστήματος, η οποία ήταν νόμιμη. Τότε απομάκρυνε και τους κατοίκους αλλά και τον 
μετανάστη από το κατάστημα για λόγους ασφαλείας. Λίγη ώρα αργότερα κάποιοι 
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επέστρεψαν και κατέστρεψαν το κατάστημα, ενώ άλλοι πήγαν στον Σύλλογο της 
Κοινότητας Τανζανίας και τον διέλυσαν και αυτόν.  
 
«Όταν πήγα εγώ την επομένη το μεσημέρι, το κτίριο ήταν γιαπί», δηλώνει στο tvxs.gr η 
Ιωάννα Κούρτοβικ. Την ίδια ώρα έξω από τον χώρο ήταν συγκεντρωμένοι τόσο 
κάτοικοι της περιοχής όσο και μετανάστες που δεχόντουσαν υβριστικές απειλές. Η 
παρουσία της αστυνομίας ήταν, επίσης, έντονη προς αποφυγή κλιμάκωσης της 
κατάστασης. Τότε κάποιοι μετανάστες αναγνώρισαν κατοίκους που είχαν συμμετάσχει 
στην επίθεση κατά του Συλλόγου, μιας και όλο το γεγονός έχει καταγραφεί από δυο 
κάμερες. Ένας κάτοικος επίσης αναγνωρίστηκε για τις απειλές στον καταστηματάρχη, 
τον οποίο είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες και με όπλο. 
 
«Όλοι, αναγνωρίζοντες και αναγνωριζόμενοι, μεταφέρθηκαν στο Α.Τ. Αγίου 
Παντελεήμονα», εξηγεί η δικηγόρος. «Όταν, όμως, πήγα εγώ εκεί βρήκα τους 
καταγγέλλοντες στον πάγκο των κατηγορούμενων και τους καταγγελλόμενους έξω από 
το Τμήμα να χαριεντίζουν με τους αστυνομικούς. Ο ένας μετανάστης είχε καταθέσει και 
μήνυση μάλιστα. Από το τμήμα, την ώρα που δεν ήμουν εγώ εκεί, μόλις κατέθεσε την 
μήνυση του είπαν ότι κρατείται και τον πίεζαν, υπό τον φόβο της κράτησης, να 
αποσύρει τόσο την μήνυση όσο και την αναγνώριση!». 
Προς συμπαράσταση των καταγγελλόμενων ήρθε το στέλεχος της Χρυσής Αυγής, 
Θέμις Σκορδέλη, και ο βουλευτής του κόμματος, Ηλίας Παναγιώταρος. Σύμφωνα με 
την κα. Κούρτοβικ, «η κατάσταση στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα είναι έκρυθμη. 
Άνθρωποι που λένε ότι είναι κάτοικοι της περιοχής μπαίνουν αυτεπάγγελτα στο τμήμα, 
ανάμεσά τους και η κα. Σκορδέλη.  
 
«Αφού ήρθαν αυτοί, μάθαμε ότι έξω από το τμήμα είχε μαζευτεί ένα τάγμα εφόδου. Τότε 
επικοινώνησα με το Δίκτυο και αυτοί με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Τσουκαλά, 
ο οποίος έκανε παρέμβαση στην Αστυνομική Διεύθυνση. Εκείνοι, λίγο αργότερα του 
είπαν ότι έστειλαν δυο διμοιρίες και απομάκρυναν τους παρευρισκόμενους», δηλώνει η 
ίδια. Όταν βγήκε από το τμήμα η Ιωάννα Κούρτοβικ δέχθηκε επίθεση από το τάγμα 
εφόδου – που δεν είχε φύγει – και μια γυναίκα, μάλιστα, της πέταξε αυγό. Η 
αλληλέγγυα δικηγόρος ζήτησε να συλληφθούν αυτοί που τις επιτέθηκαν και κατέθεσε 
μήνυση.  
Ο Δημήτρης Τσουκαλάς μιλώντας στο tvxs.gr δήλωσε πως «χτυπήσανε την κα. 
Κούρτοβικ πολύ άσχημα. Σκεφθείτε τι μπορεί να είχε γίνει αν ήταν κάποιος δικηγόρος 
άλλος. Μπορεί και να τον είχαν συλλάβει ακόμη. Αλλά αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο 
κατάλυσης της Δημοκρατίας σε επίπεδο επικράτειας. Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν πάρει 
το νόμο στα χέρια τους, αφού μπαίνουν και βγαίνουν ανενόχλητοι στα γραφεία της 
Αστυνομίας και απειλούν κρατούμενους. Από ότι φαίνεται ο Άγιος Παντελεήμονας δεν 
είναι ελληνικό έδαφος. Έχει κατακτηθεί από ‘Άριους’». 
«Όποιος αλληλέγγυος δικηγόρος έρθει στον Άγιο Παντελεήμονα να υπερασπιστεί 
μετανάστη που είναι θύμα επίθεσης, δέχεται και αυτός επίθεση. Το άλλο, που είναι 
τρομερό, είναι η απόλυτη συνεργασία και σύμπνοια των όσων είναι μέσα και έξω από 
το αστυνομικό τμήμα. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι οι αστυνομικοί ήθελαν να γίνει 
ότι έγινε, αλλά ίσως τους ήταν δύσκολο να διώξουν τους φίλους τους», τονίζει η κα. 
Κούρτοβικ. 
  
Αυτά που αξίζει να σημειωθούν, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι η επίθεση σε Σύλλογο 
είναι πρωτοφανής. «Οι επιθέσεις σε καταστήματα γίνονται συχνότερα και είναι εξίσου 
σημαντικές, αλλά η επίθεση σε Σύλλογο, που αποτελεί ένα εργαλείο κοινωνικής ένταξης 
παρουσιάζει πλήρως την έκρυθμη κατάσταση», εξηγεί. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί 
ότι η αστυνομία άσκησε πιέσεις στους μετανάστες να αποσύρουν τις καταγγελίες εις 
βάρος των αναγνωριζόμενων δραστών, και επιπλέον ότι σε συμπαράσταση των 
τελευταίων έσπευσε η Χρυσή Αυγή.  
 



46. Μαρτυρία ρατσιστικής επίθεσης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής 
 
Το περιστατικό έλαβε χώρα νωρίς το πρωί της 16ης Αυγούστου 2012, στην περιοχή 
του Αγίου Δημητρίου, με θύμα έναν 22χρονο αιτών άσυλο από το Μπαγκλαντές111. 
 
Όπως κατήγγειλε το θύμα σε μέλος του Δικτύου, είχε δει αρκετές φορές δύο από τους 
δράστες της επίθεσης στη Νίκαια. Βρισκόταν μέσα στο λεωφορείο 155 στην αφετηρία 
του στον Άγιο Δημήτριο, μαζί με 2-3 ηλικιωμένες κυρίες και τον οδηγό, και περίμενε να 
ξεκινήσει όταν μπήκαν μέσα έξι άντρες, οι οποίοι φορούσαν μαύρες μπλούζες της 
Χρυσής Αυγής. Οι δράστες είχαν τα πρόσωπά τους ακάλυπτα και κρατούσαν ένα 
άδειο γυάλινο μπουκάλι και ένα μαχαίρι. Επιτέθηκαν στο θύμα με το μπουκάλι και του 
προξένησαν τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Αφού τον τραυμάτισαν, του είπαν: 
«Να φύγεις από την Ελλάδα, γιατί είσαι ξένος» και αποβιβάστηκαν από το λεωφορείο. 
 
Ο οδηγός του λεωφορείου τηλεφώνησε στην αστυνομία για να καταγγείλει το 
περιστατικό, αλλά η αστυνομία δεν εμφανίστηκε. Το θύμα μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο, όπου του έκαναν πολλαπλά ράμματα. Μετά την έξοδο του από το 
νοσοκομείο, πήγε στο ΑΤ Αγίου Δημητρίου στις 12 το μεσημέρι για να καταγγείλει το 
περιστατικό, αλλά του ζήτησαν 500 ευρώ και του είπαν: «Να φύγεις από την Ελλάδα, 
καλύτερα θα είναι». Το θύμα στη συνέχεια πήγε στο ΑΤ Ομονοίας, όπου και πάλι δεν 
δέχτηκαν να καταγράψουν την καταγγελία και του είπαν: «Το ξέρουμε το παιχνίδι που 
παίζετε εσείς οι ξένοι, καλύτερα να φύγετε». 
 
Υπενθυμίζεται ότι το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας συστήθηκε 
τον Οκτώβριο του 2011 από 18 ΜΚΟ και άλλους φορείς, με στόχο να βοηθήσει στην 
προσπάθεια συγκέντρωσης σαφών και ολοκληρωμένων, κατά το δυνατόν,ενδείξεων 
για τις ποσοτικές και ποιοτικές τάσεις της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα.  
 

47. Μαχαίρωμα μετανάστη έξω από την ΑΣΟΕΕ 
 
Ένας μετανάστης μαχαιρώθηκε έξω από την ΑΣΟΕΕ στις 22/5/2012. 112Σύμφωνα με 
τις τελευταίες πληροφορίες ο μετανάστης είναι εκτός κινδύνου, καθώς το χτύπημα ήταν 
στο χέρι.  
  
Την ίδια στιγμή, εντός της σχολής διεξάγονταν η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Μόλις οι φοιτητές ενημερώθηκαν για την 
επίθεση διέκοψαν τη Συνέλευση και σε ένδειξη διαμαρτυρίας έκλεισαν τον δρόμο 
μπροστά από το πανεπιστήμιο, στην Πατησίων. Μετά από λίγη ώρα οι φοιτητές 
μπήκαν και πάλι εντός του κτιρίου και συνέχισαν τη Συνέλευσή τους παρουσία και 
μεταναστών.  
 

48. Επιδρομές ρατσιστών σε χώρους εργασίας και νοσοκομεία 
  
Σε πράξεις μίσους φάνηκε μέσα στο 2012 ότι ήταν αποφασισμένα να προβούν τα μέλη 
της Χρυσής Αυγής ανά την Ελλάδα, στοχοποιώντας όσες επιχειρήσεις δίνουν 
μεροκάματο σε αλλοδαπούς113. Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν τα θύματα ρατσιστικής 
βίας που καταφεύγουν στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. 
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Τα περιστατικά περίθαλψης τραυματιών από μαχαίρι, σφαίρες, ξυλοδαρμούς, που τα 
προηγούμενα χρόνια ήταν σπάνια, τώρα φτάνουν σε ορισμένα νοσοκομεία ακόμα και 
τα δέκα σε μια εφημερία. Στατιστικά οι τρεις από τις δέκα περιπτώσεις 
αντιμετωπίζονται με εισαγωγή στο νοσοκομείο για νοσηλεία. 
Επιδρομές μίσους σε χώρους εργασίας όπου απασχολούνται μετανάστες 
πραγματοποιούν το τελευταίο διάστημα μέλη της Χρυσής Αυγής. Εξαπολύοντας 
απειλές για την «επόμενη μέρα» των εκλογών, οι ακροδεξιοί έχουν ήδη «επισκεφτεί» 
βιοτεχνίες της Εύβοιας, εργοστάσια της Στερεάς Ελλάδας και λαϊκές αγορές της 
Αττικής, προειδοποιώντας τους αλλοδαπούς εργαζόμενους αλλά και τους 
επιχειρηματίες ότι «δεν θα έχουν καλά ξεμπερδέματα» σε περίπτωση που η 
συνεργασία τους συνεχιστεί. Έτσι, αναλαμβάνουν τώρα και ρόλο... επιθεωρητή 
εργασίας. 
Τα μέλη της οργάνωσης προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 
που μαστίζει τις ελληνικές οικογένειες και υπόσχονται δουλειές! 
 
Με ανακοινώσεις που έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής, οι τοπικοί 
πυρήνες καλούν τα μέλη τους να καταγγέλλουν βιομηχανικές μονάδες και ξενοδοχεία 
που απασχολούν -ακόμη και νόμιμα- αλλοδαπούς, ώστε να τους απολύσουν για να 
προσληφθούν Ελληνες, ενώ την ίδια στιγμή κηρύττουν μποϊκοτάζ σε όσες επιχειρήσεις 
απασχολούν μετανάστες.  
 
 
Με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΧΑ, οι τοπικοί πυρήνες καλούν τα μέλη τους να 
καταγγέλλουν επιχειρηματίες που απασχολούν αλλοδαπούς, ενώ την ίδια στιγμή 
κηρύττουν μποϊκοτάζ σε όσες επιχειρήσεις απασχολούν μετανάστες.  
Οι νέες «εξαγγελίες» της οργάνωσης έχουν ήδη αρχίσει να βρίσκουν έδαφος ανάμεσα 
σε επιχειρηματίες που, φοβούμενοι τα χειρότερα, είτε «κρύβουν» τους εργαζόμενους 
που δεν θέλουν να χάσουν είτε τους απολύουν για να μην αποτελέσουν στόχο οι ίδιοι 
και οι εταιρείες τους. 
Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που έχει αναρτήσει η τοπική οργάνωση Εύβοιας-
Βοιωτίας, αλλά και Δωδεκανήσου, αναφέρεται ότι «οι μεγάλες βιομηχανικές και 
ξενοδοχειακές μονάδες ''τσιμπούσαν'' επιδοτήσεις, υποτίθεται για να δημιουργήσουν 
θέσεις εργασίας για τις ελληνικές οικογένειες και, αντ' αυτού, απολύουν Ελληνες και 
απασχολούν παράνομους μετανάστες. Καλούμε τους Ελληνες, που γνωρίζουν 
αποδεδειγμένα τέτοιες παρανομίες στους νομούς Εύβοιας και Βοιωτίας να 
επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 69... και να καταγγείλουν τις επιχειρήσεις που 
παρανομούν. Οι καταγγελίες μπορούν να είναι ανώνυμες και με απόκρυψη αριθμού. 
Την ευθύνη της καταγγελίας την αναλαμβάνει η Χρυσή Αυγή». 
 
 
Υποτίθεται ότι η ανακοίνωση αναφέρεται στη «μαύρη εργασία» και πως η δράση των 
μελών της φιλοφασιστικής οργάνωσης θα αφορά περιπτώσεις «υποαμειβόμενων, 
μαθητευόμενων, κυρίως αλλοδαπών, πέραν της νόμιμης ποσόστωσης του 17%, με 
αποτέλεσμα οι Ελληνες οικογενειάρχες να μένουν άνεργοι...». Ωστόσο, τα πογκρόμ 
έχουν αρχίσει και σε βάρος επιχειρήσεων που απασχολούν νόμιμα αλλοδαπούς 
εργαζόμενους. 
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και το χτύπημα σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων στο 
Πέραμα, αλλά και το μήνυμα του υποψήφιου βουλευτή Β' Πειραιώς της Χρυσής Αυγής, 
Γιάννη Λαγού, λίγες μέρες μετά ότι «οι Αιγύπτιοι μετανάστες στην Ιχθυόσκαλα 
Κερατσινίου θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή». Τέτοιο... λογαριασμό απαιτούν 
και από εργαζόμενους σε χωράφια, σε φυτώρια, σε πάγκους λαϊκής αλλά και όπου 
τύχει εργαζόμενος μετανάστης να πέσει στον δρόμο τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες σε βενζινάδικο στην 
Παιανία, στο οποίο δούλευε νόμιμα Πακιστανός υπήκοος. Χρυσαυγίτες πήγαν στο 



μαγαζί, τον χτύπησαν βίαια, εκφόβισαν τη γυναίκα του και έσπασαν ακόμη και τα 
ποδηλατάκια των παιδιών τους που εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στο πρατήριο. Η 
απειλή που εξαπέλυσαν ήταν ότι «δεν θέλουμε να σε ξαναδούμε να δουλεύεις εδώ»... 
 
 Καταγγελίες που έχει στη διάθεσή του το «Εθνος της Κυριακής» αναφέρουν ότι 
καθημερινά, σε σταθμούς του μετρό και του ηλεκτρικού, μαυροφορεμένοι στήνουν 
«καρτέρι» σε εργαζόμενους μετανάστες. Τους σταματούν και, αφού τους παίρνουν 
όσα χρήματα έχουν πάνω τους, τους επιτίθενται και τους σκίζουν τα χαρτιά τους! Τα 
περιστατικά είναι ήδη αρκετά, αλλά οι αλλοδαποί φοβούνται να τα καταγγείλουν στην 
αστυνομία. Πάντως, μέχρι στιγμής, οι... «αγαθοεργίες» των πρωτοπαλίκαρων δεν 
φαίνεται να τους «βγαίνουν». Σύμφωνα με πληροφορίες, σε επιχείρηση στη Λαμία, η 
πίεση των χρυσαυγιτών ήταν τόσο έντονη, που ο ιδιοκτήτης αναγκάστηκε να απολύσει 
κάποιους από τους μετανάστες που απασχολούσε. Η αγγελία που δημοσίευσε για 
εξεύρεση νέων υπαλλήλων, Ελλήνων αυτή τη φορά, δεν... ευοδώθηκε, αφού κανείς 
δεν προσφέρθηκε για το είδος της εργασίας. 
 
Υστερα από αυτές τις εξελίξεις, ο επιχειρηματίας προσέλαβε ξανά τους μετανάστες 
που είχε αναγκαστεί να απολύσει... Εκτός όμως από τα πογκρόμ, οι χρυσαυγίτες 
καλούν τους ομοϊδεάτες και σε μποϊκοτάζ όσων καταστημάτων απασχολούν 
αλλοδαπούς. «Σας φέρνουν παραγγελία από την πιτσαρία ή την ψησταριά και ο 
μεταφορέας (ντιλιβεράς) είναι αλλοδαπός; Μην παίρνετε την παραγγελία, διώξτε τον 
και πείτε του τον λόγο. Πηγαίνετε σε βενζινάδικο να βάλετε βενζίνη και βλέπετε 
αλλοδαπό (συνήθως πακιστανοαφγανούς); Μη βάζετε βενζίνη. Πηγαίνετε στη λαϊκή 
αγορά και στον πάγκο βρίσκεται αλλοδαπός; Μην αγοράζετε, πηγαίνετε σε άλλον 
πάγκο που υπάρχουν μόνο Ελληνες», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Για να λάβουν 
την... πληρωμένη απάντηση από σχολιαστές: «Οταν θέλαμε τους μετανάστες να μας 
κάνουν τις δουλειές γιατί εμείς την είχαμε δει αφεντικά ήταν ωραία; Οταν εμείς 
σνομπάραμε δουλειές γιατί είχαμε ψηλά τη μύτη ποιος θα πήγαινε να δουλέψει σε 
βενζινάδικο, ντιλιβεράς, οικοδομή; Κι ακόμη και τώρα, σιγά μη θέλει κανένας να 
πάει...», σημειώνει ένας από αυτούς. 
 
 
Γενικώς, αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς οι «τραυματίες ρατσιστικής βίας». 
Ραγδαία είναι η αύξηση «τραυματιών ρατσιστικής βίας», που καθημερινά πλέον 
περιθάλπουν οι γιατροί στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, ένα φαινόμενο 
«ευθέως ανάλογο» και με τις πρόσφατες θρασύτατες ομαδικές ή μεμονωμένες 
επιθέσεις ακροδεξιών, που δρουν ως αδίστακτες συμμορίες εποχούμενων ή 
μεμονωμένες ομάδες, σκορπώντας τον τρόμο και δέρνοντας κυρίως ανυποψίαστους 
αλλοδαπούς! Χωρίς να καταγράφονται επίσημα στους χώρους υγείας, ως 
«περιστατικά βίας», καθώς οι γιατροί περιορίζονται στο έργο της περίθαλψης, έχουν 
ωστόσο οι ίδιοι τη δυνατότητα όχι μόνο να τα διακρίνουν ως τέτοια, από τα 
χαρακτηριστικά των τραυμάτων, αλλά συμβαίνει συχνά να το δηλώνουν και οι ίδιοι οι 
τραυματίες ή οι συνοδοί τους. 
 
Το τελευταίο οκτάμηνο κινείται δραστήρια ένας νέος φορέας, το Δίκτυο Καταγραφής 
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, όπου συνεργάζονται η Εθνική Επιτροπή για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και 18 ΜΚΟ, που ήδη έχει 
καταγράψει στην πρώτη της έκθεση συγκλονιστικά στοιχεία για την έκταση και το 
μέγεθος του προβλήματος. Ειδικά στην «Πολυκλινική», λόγω γεωγραφικής θέσης στο 
κέντρο της Αθήνας, τα σοβαρά περιστατικά με τραυματίες από μαχαίρι, σφαίρες, 
ξυλοδαρμούς, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν σποραδικά και σπάνια, τώρα, μόνο σ' 
αυτό το νοσοκομείο, έφτασαν τα δύο με τρία την ημέρα! 
 
«Ερχονται στα εξωτερικά ιατρεία αυτοβούλως ή μεταφέρονται από άλλους, 
τραυματισμένοι από συμπλοκές, ξυλοδαρμούς, αλλά και από εμφανώς σχεδιασμένες 



επιθέσεις, συχνά μαχαιρωμένοι, πολλοί με μώλωπες ή άλλα τραύματα, σε μια 
συχνότητα που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια», εξηγεί στο «Εθνος της Κυριακής» 
ο διοικητής του νοσοκομείου Παντελής Αμούργης. «Στο νοσοκομείο ''Γ. Γεννηματάς'', 
σε ημέρες εφημερίας, όπου εξυπηρετούνται περισσότεροι από 1.000 ασθενείς ως 
επείγοντα περιστατικά, καταγράφονται περίπου 10 περιπτώσεις, κυρίως αλλοδαπών, 
θύματα ρατσιστικής βίας, χωρίς να υπολογίσουμε τις μαζικές διακομιδές τραυματιών, 
όπως στα γεγονότα του Φεβρουαρίου, που είχαμε 55 τραυματίες και 9 εισαγωγές», 
μας εξηγεί ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Παπαδόπουλος. 
Στατιστικά οι τρεις από τις δέκα περιπτώσεις αφορούν σε σοβαρούς τραυματισμούς 
που αντιμετωπίζονται με εισαγωγή στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Η αύξηση των 
κρουσμάτων ρατσιστικής βίας επιβεβαιώνεται και από το ΕΚΑΒ. «Παρά το γεγονός ότι 
δεν τα καταγράφουμε επίσημα, προκύπτει από εκτιμήσεις των τριών συντονιστών ότι 
σε σχέση με πέρυσι τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ πραγματοποίησαν πολύ περισσότερες 
διακομιδές τέτοιων περιστατικών στα νοσοκομεία», λέει στο «Εθνος της Κυριακής» ο 
Δημήτρης Πύρρος, διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. 
 
 
«Καθημερινά περιθάλπουμε θύματα από συστηματικές επιθέσεις ομάδων και 
τραυματίζουν απρόκλητα μετανάστες με μαχαίρια, λοστούς και σιδερογροθιές», λέει 
στο «Εθνος της Κυριακής» ο Νικήτας Κανάκης, πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου. 
Μόλις μέσα σε δύο μήνες καταγράφηκαν 63 επιθέσεις ρατσιστικής βίας, σύμφωνα με 
στοιχεία από το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. 
 

49. Ξυλοδαρμοί και βασανισμοί από αστυνομικούς του ΑΤ Περιστερίου 
και συγκάλυψη δράσης Τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής  
 
α) Αστυνομικός της ομάδα ΔΙΑΣ χτύπησε  μετανάστη στο Περιστέρι114 
Την Τρίτη 18 Σεπτέμβρη το πρωί στις 9.40 δύο μηχανές της Ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν 
στην οδό Θηβών και Πελασγίας, μπροστά από το Κωτσόβολο όπου εργάτες 
αναζητούν δουλειά. Ένας αστυνομικός ρώτησε «ποιός είναι παλιός να μιλάει 
ελληνικά;» Ο Τζάαν Χασάν, ετών 27 απάντησε «Εγώ». Ο αστυνομικός του ζήτησε 
χαρτιά και πριν καν τα κοιτάξει άρχισε να τον χτυπάει βρίζοντας και φωνάζοντας «να 
φύγετε όλοι από δώ». Όπως δήλωσε ο ίδιος ο αστυνομικός τον χτύπησε με μπουνιές 
και κλωτσιές μπροστά σε άλλα δέκα άτομα. Την ίδια ώρα οι άλλοι τρεις αστυνομικοί 
του φώναζαν να σταματήσει. Συνέχισε φωνάζοντας , «να φύγετε όλοι, θα σας 
σπάσουμε τα πόδια.» Μετά κυνήγησε τους μετανάστες για να φύγουν με έφοδο.  
 
β).Απανωτά κρούσματα αστυνομικής βαρβαρότητας και συγκάλυψης των 
επιθέσεων της Χρυσής Αυγής στο Περιστέρι. Την Κυριακή 16 Σεπτέμβρη στις 5μμ 
ο Χάλεν Τζαβέντ δέχτηκε επίθεση από Τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής με δώδεκα 
άτομα κοντά στη Πλατεία Μπουρναζίου την ώρα που πήγαινε στο περίπτερο. Οι 
νεοναζί είχαν γκλόμπ ίδια με της Αστυνομίας και φορούσαν μπλούζες με τα διακριτικά 
της Χρυσής Αυγής. Του έσπασαν την μύτη. Ο τραυματίας μετανάστης μεταφέρθηκε 
στο Αττικό νοσοκομείο όπου τον αναζήτησε αστυνομικός του ΑΤ Περιστερίου. Ο 
μετανάστης στην ερώτηση πως τραυματίστηκε απαντούσε ότι τον χτύπησε ομάδα της 
Χρυσής Αυγής και ο αστυνομικός τον ρωτούσε «γιατί το λες αυτό; Να πεις ότι σε 
χτύπησαν Πακιστανοί.» Στην άρνηση του μετανάστη να καταθέσει ό,τι του ζητούσε ο 
αστυνομικός τον προσήγαγε τραυματία στο ΑΤ Περιστερίου και τον κράτησαν όλο το 
βράδυ για να τον συνετίσει. Το πρωί τον έδιωξαν έτσι απλά. Η συνεργασία της ΕΛΑΣ 
με τους νεοναζί καλά κρατεί παρα τις διακηρύξεις Δένδια ότι θα πατάξει τα Τάγματα 
εφόδου. 
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γ) Και βασανισμός ως μέθοδος έρευνας αστυνομικών του Α.Τ. Περιστερίου 
Την Κυριακή 16 αλλά και τη Δευτέρα 17 Σεπτέμβρη τρεις  αστυνομικοί του ΑΤ 
Περιστερίου αναζητούσαν τον Ματζίτ ,κρατούμενο που διέφυγε από νοσοκομείο όπου 
μεταφέρθηκε μετά από το καρδιακό πρόβλημα αμέσως μετά τη  σύλληψη του σε Λαϊκή 
Αγορά όπου εργάζονταν. Την πρώτη μέρα μπήκαν σε ένα σπίτι στην οδό Μεγάλου 
Σπηλαίου 14 αναζητώντας τον. Το σπίτι αυτό που έχει πολλά δωμάτια διαμένουν δέκα 
άτομα. Άρχισαν να χτυπάνε μετανάστες με γροθιές στο πρόσωπο σπάζοντας ακόμη 
και δόντια. Την δεύτερη μέρα  έκλεισαν σε ένα δωμάτιο και άρχισαν να χτυπάνε και να  
βασανίζουν δύο μετανάστες για να τους πουν που είναι ο Ματζίτ. Οι Φεάζ  και Ιφτιχάρ 
ξυλοκοπήθηκαν για να μιλήσουν στους βασανιστές αστυνομικούς. 
Οι βασανισμοί είναι στην ημερήσια διάταξη του Δένδια και της ΕΛΑΣ…μην αφήσουν 
έδαφος στην Χρυσή Αυγή!  
 
Ωστόσο το ΑΤ Περιστερίου δεν ήταν η πρώτη φορά που επιχειρεί να συγκαλύψει τις 
επιθέσεις των νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Μέσα στο καλοκαίρι του 2012 σε επίθεση 
φασιστών είχαν συλλάβει μετανάστες που κατήγγειλαν στο ίδιο το τμήμα την επίθεση 
αλλά οι αστυνομικοί ήρθαν και τους συνέλαβαν και μάλιστα τους παρέπεμψαν σε δίκη. 
 
  

 

 

50) Πογκρόμ κατά μεταναστών στην Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης 
 
Το νόμο στα χέρια τους πήρε ομάδα κατοίκων της Επισκοπής, που μετά τη δολοφονία 
της άτυχης 85χρονης, Σοφίας Κορναράκη, έχουν στρέψει την οργή τους προς τους 
αλλοδαπούς που ζουν στην περιοχή115. Μάλιστα, αποφεύχθηκε με δυσκολία ο 
ξυλοδαρμός αλλοδαπών με κοντάρια που είχαν "εφοδιαστεί" νεαροί κάτοικοι της 
Επισκοπής.  
 
Ομάδα νεαρών ατόμων χτύπησε έναν άνδρα από την Αλβανία, περίπου 50 ετών, με 
αποτέλεσμα ο άνδρας να καταλήξει στο νοσοκομείο! Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 
άνδρας, αν και έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά.Υπό 
καθεστώς τρόμου ζουν οι περίπου 10 οικογένειες αλλοδαπών, που εδώ και χρόνια 
ζουν στην Επισκοπή, έχοντας ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία. Εν τω μεταξύ οι 
ψυχραιμότεροι επιδιώκουν να ρίξουν τους τόνους. Σήμερα έχει προσκληθεί στην 
περιοχή ο διοικητής του Α.Τ. Περιφέρειας, προκειμένου να του τεθεί το αίτημα έντασης 
της αστυνόμευσης, ιδίως μετά τη δύση του ηλίου, ενώ το βράδυ θα γίνει συνάντηση 
φορέων της περιοχής. 
 
"Να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Εδώ δεν μπορούμε να ζήσουμε εμείς, πώς θα 
ζήσουν εκείνοι; Σκοτώνοντας γέρους ανθρώπους για μερικά ευρώ;" φώναζαν 
εξαγριωμένοι πιτσιρικάδες, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ανήλικοι. Είναι ενδεικτικό ότι 
χθες κατά τη διάρκεια της κηδείας της άτυχης γυναίκας, σε διπλανό χωριό νεαροί από 
την περιοχή καταδίωξαν δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι για να γλυτώσουν αναγκάστηκαν 
να κρυφτούν σε στάβλο. Ο ιδιοκτήτης που βρισκόταν στην κηδεία ειδοποιήθηκε να 
πάει στο σημείο ενώ λίγο αργότερα κατέφθασαν και αστυνομικοί που προσήγαγαν 
τους δύο αλλοδαπούς. 
 
Οι πιο ψύχραιμοι φοβούνται τα χειρότερα και εύχονται οι αστυνομικές Αρχές να 
φθάσουν σύντομα στην εξιχνίαση της δολοφονίας της ηλικιωμένης για να τερματιστεί 

                                                 
115

 
http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=18018%3Apogkrom-
kata-metanaston-stin-episkopi-irakleioy&catid=3%3Asociety&Itemid=41 
 



αυτό το επικίνδυνο κλίμα που έχει διαμορφωθεί με τις βασικές υποψίες να 
επικεντρώνουν οι αλλοδαποί, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η εμπλοκή κάποιου 
Έλληνα.Χθες πάντως ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι συμφωνούσαν στην 
αναγκαιότητα - όπως έλεγαν - να γίνει μία εκκαθάριση" της περιοχής από τους 
μετανάστες. 
Μάλιστα ορισμένοι πρότειναν να συγκροτηθούν επιτροπές, οι οποίες θα αναλάβουν να 
καταγράψουν όλους τους αλλοδαπούς με στόχο να τους δοθεί χρονοδιάγραμμα 
απομάκρυνσης τους από την ευρύτερη περιοχή. 
 
 

51) Καταγγελίες του ΚΕΘΕΑ για ρατσιστικές επιθέσεις στον Άγιο 
Παντελεήμονα το Φεβρουάριο 2012 
 
Τις «συνεχείς και αυξανόμενες», το τελευταίο διάστημα, ρατσιστικές επιθέσεις σε 
μετανάστες στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου στεγάζεται και το 
κέντρο του, κατήγγειλε στις 10/2/2012 το ΚΕΘΕΑ MOSAIC116. Όπως επισημαίνει σε 
σχετική ανακοίνωσή του, «ομάδες κουκουλοφόρων, οπλισμένων με ρόπαλα και με 
φασιστικούς προσανατολισμούς και στοχεύσεις, εφορμούν στην περιοχή και 
επιτίθενται σε περαστικούς μετανάστες, σε μια προσπάθεια «εκκαθάρισης» της 
περιοχής από τους αλλοδαπούς με το επιχείρημα της υπεράσπισης των κατοίκων». 
  
Το ΚΕΘΕΑ εκτιμά πως η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, απαιτεί την ευρύτερη 
κοινωνική συμμαχία και συνεργασία, των ευαισθητοποιημένων κατοίκων της περιοχής, 
των φορέων και των Οργανώσεων που παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε 
Έλληνες και μετανάστες, και όποιων άλλων συλλογικοτήτων αντιστρατεύονται τον 
ρατσισμό και την κοινωνική περιθωριοποίηση117. «Η δημοκρατική, ψύχραιμη και 
αλληλέγγυα εκτίμηση της κατάστασης, μπορούν να οδηγήσουν στην θωράκιση της 
κοινωνίας των πολιτών απέναντι στην εκκόλαψη τέτοιων πρακτικών που σε συνθήκες 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης», τονίζει. 
 
Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Ιανουαρίου, η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη 
Φασιστική Απειλή κατήγγειλε πως κύκλωμα αστυνομικών και άλλων «κατοίκων» του 
Αγ. Παντελεήμονα, «πλουτίζει συστηματικά τους τελευταίους έξι μήνες στην περιοχή 
της Αχαρνών και στους γύρω δρόμους, μπαίνοντας σε σπίτια μεταναστών και 
ρπάζοντας ότι προλάβει. Το ίδιο κύκλωμα μάλιστα εμφανίστηκε τρεις φορές πριν από 
επιχείρηση σκούπας της ΕΛΑΣ με την Δημοτική Αστυνομία ζητώντας χρήματα ώστε… 
να αποφύγουν την επίθεση οι μικροπωλητές». 
 
Μάλιστα, μετά τις παραπάνω καταγγελίες, συνελήφθη προ ημερών αστυφύλακας, που 
εκμεταλλευόμενος τη θέση του στη Δίωξη Λαθρομεταναστών Αθηνών, εκβίαζε 
αλλοδαπούς, παίρνοντας «μίζα» για να τους αφήνει να μένουν στα σπίτια τους και 
τους εξανάγκαζε να πωλούν λαθραία τσιγάρα για λογαριασμό του. 
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στήριξη και φροντίδα της υγείας σε εξαρτημένους μετανάστες, προετοιμάζοντας όσους το 
επιθυμούν για ένταξη σε διαδικασία ψυχικής απεξάρτησης. Καλύπτει επίσης ευρύτερες ανάγκες 
κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης των εξαρτημένων, μέσα από δικτύωση με υπηρεσίες, 
νομική ενημέρωση, μαθήματα ελληνικών κ.ά. 
 



 

 

 

52) Επίθεση κατά μεταναστών στο Κερατσίνι τον Ιούνιο 2012 
 
Επίθεση κατά μεταναστών σημειώθηκε στις 12/6/2012 στα όρια Κερατσίνι – Πέραμα. 
Σύμφωνα με την καταγγελία στο tvxs.gr από κάτοικο της περιοχής που έστειλε και τις 
φωτογραφίες, μέλη της Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν σε μονοκατοικία όπου ζουν πέντε 
Αιγύπτιοι ψαράδες, προκαλώντας ζημιές και τραυματίζοντας πολύ σοβαρά τον έναν εξ’ 
αυτών118. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, περίπου 20 μέλη της οργάνωσης, με δέκα 
μηχανάκια κατευθύνθηκαν στο σπίτι, στο οποίο προκάλεσαν ζημιές.  
 
Φθορές προκάλεσαν και σε δυο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα έξω από το 
σπίτι.  Οι τέσσερις από τους Αιγύπτιους ξύπνησαν και κατάφεραν να ξεφύγουν, 
ωστόσο, ο ένας κοιμόταν στην ταράτσα της μονοκατοικίας και δεν τα κατάφερε. 
Σύμφωνα με την καταγγελία, τα μέλη της Χρυσής Αυγής τον χτύπησαν αλύπητα και 
τον τραυμάτισαν σοβαρά. Έχει μεταφερθεί στο Τζάνειο, ωστόσο, καθώς η κατάσταση 
της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ είναι πιθανό να 
εισαχθή στο χειρουργείο. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκαν από την αστυνομία στη 
λεωφόρο Σχιστού έξι άτομα, εκ των οποίων πέντε άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι και 
προσήχθησαν για να εξεταστούν. Οι προσαχθέντες αναγνωρίστηκαν από τους 
αλλοδαπούς και συνελήφθησαν. Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση 
  
Συνελήφθησαν πρωινές ώρες σήμερα (12-6-2012), στη Λ. Σχιστού έξι (6) ημεδαποί, οι 
οποίοι επιτέθηκαν απρόκλητα σε μονοκατοικία στο Πέραμα όπου διέμεναν τέσσερις (4) 
αλλοδαποί Αιγυπτιακής καταγωγής και τραυμάτισαν τον ένα από αυτούς.  
Οι έξι (6) συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν από του παθόντες και θα οδηγηθούν στις 
Εισαγγελικές Αρχές κατηγορούμενοι από κοινού για βαριά σωματική βλάβη, 
διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, διατάραξη οικιακής ειρήνης και παράβαση του 
νόμου περί όπλων. Αναλυτικότερα, σήμερα τα ξημερώματα (03.10 περίπου ώρα) 
ομάδα δέκα (10) περίπου ατόμων προσέγγισαν μονοκατοικία στο Πέραμα όπου 
διαμένουν τέσσερις (4) αλλοδαποί Αιγυπτιακής καταγωγής, ηλικίας 28, 36, 39 και 42 
ετών, και αφού προκάλεσαν φθορές στα παράθυρα, επιτέθηκαν εναντίον του 
28χρονου, τον οποίο τραυμάτισαν στο κεφάλι. Επίσης προκάλεσαν φθορές σε δύο (2) 
αυτοκίνητα και ένα (1) τρίκυκλο ιδιοκτησίας των αλλοδαπών και στη συνέχεια τράπηκαν 
σε φυγή. 
 
Λίγο αργότερα, την 03.35 ώρα περίπου, και ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις 
εντοπίστηκαν από αστυνομικές δυνάμεις στη Λ. Σχιστού οι έξι (6) ημεδαποί, εκ των 
οποίων πέντε (5) άνδρες και μια (1) γυναίκα, οι οποίοι και προσήχθησαν για να 
εξετασθούν. Οι προσαχθέντες αναγνωρίσθηκαν από τους παθόντες, ως οι δράστες της 
εναντίον τους επίθεσης και συνελήφθησαν.  
 
Σε ερώτησή της προς το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό, η Κίνηση «Απελάστε 
το Ρατσισμό» αναφέρει: Οι «ημεδαποι δράστες» της δολοφονικής επίθεσης στο 
πέραμα εναντίον Αιγυπτίων ψαράδων στο σπίτι τους - που σύμφωνα με καταγγελίες 
κατοίκων είναι Χρυσαυγίτες νεοναζί - γιατί δεν έχουν όνομα, όπως έχουν οι «αλβανοί 
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φονιάδες»; Γιατί δεν φωτογραφήθηκαν όπως οι «βουλγάρες οροθετικές ιερόδουλες 
που "σκορπάν το AIDS σε φιλήσυχους νοικοκυραίους» . 
 
Σε σχέση με τον 28χρονο Αιγύπτιο, όπως ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν από το 
νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», επιβεβαιώθηκε η παρουσία διπλού κατάγματος της κάτω 
γνάθου και των ρινικών του οστών, πραγματοποιήθηκε συρραφή των θλαστικών 
τραυμάτων, αφαίρεση του εκγομφωμένου δοντιού και τοποθέτηση συρμάτινης 
περίδεσης. 

 
53) Ρατσιστική επίθεση κατά Πακιστανού διανομέα στο 4ο Λύκειο 
Καλλιθέας 
 
Την Τρίτη 23/1/2012 στις 2 μμ ομάδα μαθητών που βγήκε από το 4ο Λύκειο Καλλιθέας 
επιτέθηκε με άγριο τρόπο στο Πακιστανό διανομέα Ικμπάλ Αμάρ, 31 ετών στην 
Θησέως και Σκοπευτηρίου119. Γύρω στα δέκα άτομα το πλησίασαν, άρχισαν αν το 
κλωτσάνε ενώ προσπαθούσαν να του αποσπάσουν χρήματα. Οι δράστες τον έριξαν 
κάτω και τον χτυπούσαν με κλωτσιές και μπουνιές . Στα χέρια τους είχαν 
σιδηρογροθιές. Του προκάλεσαν σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, ράμματα στο δεξί 
μάτι και στο κεφάλι. 
 
            Το τελευταίο διάστημα στη Καλλιθέα πυκνώνουν οι ρατσιστικές και φασιστικές 
προκλήσεις. Μαθητής του Σιβιτανίδειου , γνωστός για τη δράση του δέχτηκε επίθεση 
 από δεκαμελή συμμορία φασιστών στις 17/12/2011 στο κέντρο της Καλλιθέας 
Θησέως και Φιλαρέτου την ώρα που έκανε βόλτα με τρεις φίλους του. Μερικές 
βδομάδες νωρίτερα φασίστες επιτεθήκανε σε αριστερούς πολίτες την ώρα που 
καλούσαν σε Πανεργατική Απεργία και έβαζαν αφίσες. Μάλιστα διαφήμισαν την 
επίθεση σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Το περασμένο Μάη, φασιστική συμμορία πέταξε 
μπουκάλι με βενζίνα και έβαλε φωτιά σε χώρο θρησκευτικής λατρείας μουσουλμάνων. 

 

54. Εξιχνίαση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος Ινδών μεταναστών 
στο Ρέθυμνο  
 
Στα τέλη Αυγούστου 2012 εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, 
η υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος πέντε υπηκόων Ινδίας, στις 9 
Αυγούστου στο Σφακάκι Ρεθύμνου120. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ύστερα από 
προανάκριση που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, προέκυψε ότι 
δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ήταν πέντε Έλληνες ηλικίας 15, 17, 18, 18, 
και 19 ετών. Από τον ανακριτή Ρεθύμνου, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 
17χρονου δράστη, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί, καθώς φέρεται να ήταν 
αυτός που τραυμάτισε με μαχαίρι τους πέντε αλλοδαπούς. Επιπλέον από την 
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων 
των ανήλικων δραστών (15χρονου και 17χρονου), για παραμέληση εποπτείας 
ανηλίκου. 
 
Τα ξημερώματα της 9ης Αυγούστου οι πέντε Ινδοί που βρίσκονταν σε στάση 
λεωφορείου στην ανωτέρω περιοχή δέχτηκαν επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων που 
επέβαιναν σε αυτοκίνητο, με συνέπεια να τραυματιστούν και οι πέντε και να 
μεταφερθούν σε νοσοκομείο. 
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55. Σκηνές ντροπής και ρατσιστικού μίσους ενάντια στους Ρομά στην 
Ανθήλη  
 
Σκηνές ντροπής και ρατσιστικού μίσους  εκτυλίχθηκαν στις 15/9/2012 στην Ανθήλη 
κατά τη διάρκεια της λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων121. Υποτίθεται ότι στη  
συνέλευση θα συζητούσαν τα προβλήματα μεταξύ ντόπιων και των Ρομά που ζουν 
μόνιμα εκεί για να βρεθεί μέσα από το διάλογο  κάποια λύση. Στη συνέλευση  θα 
παρευρίσκονταν μάλιστα και ο Δήμαρχος Λαμίας Γιώργος Κοτρωνιάς.  
 
Όταν επιτροπή των Ρομά έφτασε στην πλατεία του χωριού και ζήτησε από τους 
διοργανωτές να  συμμετάσχουν στη συνέλευση και να πουν τα αιτήματά τους,  
δυστυχώς επικράτησε ο φανατισμός και ο ρατσιστικός διαχωρισμός. Φανατισμένοι 
κάτοικοι  έχοντας στο πλάι τους καμιά δεκαριά χρυσαυγίτες που είχαν έρθει από την 
οργάνωση της Λαμίας ,  απαγόρευσαν στους Ρομά να μπουν  στην αίθουσα.    
Επικράτησε ένταση, φανατισμός,  αναποδογυρίστηκαν αυτοκίνητα των Ρομά από   
έξαλλους κατοίκους  και ακολούθησαν συμπλοκές.   
 
Οι χρυσαυγίτες προτίμησαν να μην πάρουν  μέρος στις συμπλοκές ίσως γιατί δεν 
χρειάζονταν αφού οι κάτοικοι τους είχαν αντικαταστήσει, ίσως γιατί φοβήθηκαν όταν 
είδαν καμμιά εκατοστή Ρομά να έρχονται προς  στην πλατεία.  Στη συνέχεια έφτασε 
αστυνομική δύναμη να επιβάλει την τάξη, οι Ρομά αποχώρησαν και η συνέλευση έγινε 
χωρίς τους «ανεπιθύμητους». Στις ομιλίες  των παρευρισκομένων επικράτησαν   
κραυγές ρατσιστικού μίσους υπό τα  άγρυπνα βλέμματα των χρυσαυγιτών.  
 
Στόχος του οργισμένου πλήθους έγινε και η Διευθύντρια του σχολείου γιατί τόλμησε να 
δεχτεί παιδιά Ρομά στο σχολείο! Τι κι αν επικαλέστηκε πως είναι υποχρεωμένη να 
εφαρμόσει το νόμο, ότι έχουν γίνει όλα τα εμβόλια και τα παιδιά τους δεν κινδυνεύουν 
να κολλήσουν αρρώστιες. Αποδοκιμάστηκε και ο Δήμαρχος Λαμίας που  θεωρήθηκε 
υπεύθυνος για την δημουργία ‘ ‘γκέτο’ αθιγγάνων στην Ανθήλη. Μπροστά στην πίεση 
τόσο ο Δήμαρχος όσο και η κ. Οικονόμου επικεφαλής της μείζονας μειοψηφίας 
υποσχέθηκαν να πάνε  στον Εισαγγελέα για να γκρεμίσουν όλα τα αυθαίρετα 
χτίσματα, να εκδιώξουν τους φιλοξενούμενους σε αλλες οικογένειες Ρομά , να ψάξουν 
αν τα οικόπεδα στα οποία χτίσαν τα σπίτια τους οι Ρομά ήταν άρτια και οικοδομήσιμα 
κλπ.  

 
56. Έφοδος στο σπίτι του μεγαλύτερου στην Ελλάδα ιμάμη της 
Πακιστανικής  Κοινότητας 
 
Σύμφωνα με καταγγελία της Κίνησης ενάντια στο φασισμό και την ρατσιτσική απειλή το 
Σάββατο 29 Σεπτέμβρη 2012 τα μεσάνυχτα, τάγμα εφόδου φασιστών  επιτέθηκε στο 
σπίτι του Σαχμπάζ  Σιντικί, του μεγαλύτερου στην Ελλάδα ιμάμη της Πακιστανικής  
Κοινότητας, στα Σεπόλια122. Μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει πώς καθοδηγήθηκαν και 
εντόπισαν το σπίτι του ιμάμη.  
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Δέκα-δώδεκα φασίστες αναστάτωσαν την γειτονιά  φωνάζοντας  υβριστικά συνθήματα 
κατά των μεταναστών και απειλώντας. Έσπασαν την εξωτερική πόρτα του σπιτιού και 
το παράθυρο. Μετά γκρέμισαν την εσωτερική πόρτα. Τραυμάτισαν με χτυπήματα με 
ρόπαλο τον  Ναβίτ, 28 ετών. 
 
Από τη γειτονιά κάτοικοι κάλεσαν την Αστυνομία. Ήρθε στην αρχή η ομάδα ΔΙΑΣ και 
ένα περιπολικό της Αστυνομίας. Οι κάτοικοι ζήτησαν από τη δύναμη της  Αστυνομίας 
που κατέφθασε αμέσως  να καταδιώξει και να συλλάβει τους τραμπούκους, οι οποίοι 
βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση και δεν είχαν ακόμη απομακρυνθεί. Η Αστυνομία 
παρέμεινε στο χώρο και προσήγαγε δύο θύματα, ο ένας τραυματίας , για έλεγχο 
χαρτιών στον Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα! 
Οι αστυνομικοί ζήτησαν να έρθει στο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα  «όποιος έχει 
μισθωτήριο». Ο Ιμάμης πήγε στο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα στις 1πμ για να κάνει 
μήνυση και στις 4πμ τον έδιωξαν λέγοντας του «δεν έχουμε χρόνο, να έρθεις  άλλη 
ώρα.»! 
 
 

57. Σύλληψη οπαδού της Χρυσής Αυγής για εμπρησμό φορτηγού Ρομά 
στο Μεσολόγγι 
 

Στις 21/9/2012 ένας κάτοικος Αιτωλικού, ο οποίος κινείται στο χώρο της οργάνωσης 
της Χρυσής Aυγής, συνελήφθη στο Μεσολόγγι με την κατηγορία του εμπρησμού ενός 
φορτηγού αυτοκινήτου Ρομά στην περιοχή Ταμπακαριά του Μεσολογγίου123. Ο 
συλληφθείς τελικά αφέθηκε ελεύθερος και διατάχθηκε περαιτέρω διερεύνηση της 
υπόθεσης . 
 
Ο εμπρησμός σημειώθηκε προχθές την νύχτα και το φορτηγό υπέστη σοβαρές ζημιές 
στην καμπίνα του. Οι Ρομά στην αστυνομία κατηγόρησαν τον συγκεκριμένο 
επαγγελματία από το Αιτωλικό, ο οποίος και συνελήφθη, ενώ έγιναν και μερικές ακόμη 
προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, ο  συλληφθείς είναι φίλα 
προσκείμενος της Χρυσής Αυγής και μάλιστα συμμετείχε στα πρόσφατα επεισόδια 
που έγιναν στην λαϊκή του Μεσολογγίου, βρισκόμενος στο πλευρό του βουλευτή της 
Χρυσής Αυγής Κώστα Μπαρμπαρούση. Ο κάτοικος του Αιτωλικού, οδηγήθηκε στον 
Εισαγγελέα του Μεσολογγίου και αφέθηκε ελεύθερος ενώ παράλληλα,  διατάχθηκε 
περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. 
 

58. Επίθεση κατά άστεγων μεταναστών στην παραλία της Νέας Χώρας 

 
Θύματα επίθεσης με ρατσιστικά κίνητρα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έπεσαν 
στις 18/6/2012τα ξημερώματα στη Νέα Χώρα δύο άστεγοι μετανάστες, τους οποίους 
τραυμάτισαν και έκλεψαν άγνωστοι δράστες124. 
Οι δύο νεαροί υπήκοοι Αλγερίας, ηλικίας περίπου 26 ετών, μεταφέρθηκαν αργότερα 
στο Νοσοκομείο Χανίων όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και 
κρατήθηκαν για να νοσηλευτούν. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απρόκλητη επίθεση σημειώθηκε στις 4.30 τα 
ξημερώματα στην παραλία της Νέας Χώρας όταν 4 άγνωστοι κατέφθασαν στο σημείο 
με 2 μηχανάκια κι αφού διαπίστωσαν ότι τα δύο άτομα που βρίσκονταν εκεί ήταν 
μετανάστες κινήθηκαν, οπλισμένοι, απειλητικά εναντίον των Αλγερινών. Οι δύο 
μετανάστες δέχθηκαν χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους, ενώ οι 
δράστες φεύγοντας αφαίρεσαν από τα θύματα της επίθεσης όλα τα προσωπικά 
αντικείμενα που είχαν μαζί τους. 
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«Καταγγέλουμε αυτό το τραγικό γεγονός», σημείωσε, μιλώντας στην εφημερίδα 
«Χανιώτικα Νέα», το μέλος του Κοινωνικού Στεκιού Στεκιού Μεταναστών Γιάννης 
Τσουκάτος και πρόσθεσε: «Τα δύο παιδιά δεν είχαν πού να κοιμηθούν και κατέληξαν 
στην παραλία. Μάλιστα την προηγούμενη ημέρα τους είχαμε δώσει από το Κοινωνικό 
Στέκι δύο κουβέρτες, αφού δεν είχαμε κάτι άλλο να τους προσφέρουμε. Ποιοι τους 
επιτέθηκαν και για ποιον λόγο;  
Ας σκεφτούμε το προηγούμενο διάστημα τι έχει συμβεί με τις ρατσιστικές επιθέσεις και 
τη ρατσιστική βία. Μιλάμε για διαφήμιση της ρατσιστικής βίας με πρωτοκλασάτα 
στελέχη της ακροδεξιάς να βγαίνουν και να περηφανεύονται που ασκούν βία σε άλλους 
ανθρώπους. Και μόνο αυτό το γεγονός δείχνει ότι κάποιοι οπλίζουν το χέρι κάποιων 
ανεγκέφαλων.  
Μπορεί να μην είναι από κάποια συγκεκριμένη οργάνωση αυτοί οι άνθρωποι αλλά 
σίγουρα έχουν οπλιστεί από την ιδεολογία του ρατσιστικού μίσους. Τι θα γίνει, δηλαδή, 
θα σφαζόμαστε μεταξύ μας; Τι είναι αυτό; Έγινε δολοφονική επίθεση και απαιτούμε από 
την Αστυνομία να τους βρει και να τους πιάσει». 
 
Το μέλος της Κοινωνικής Κουζίνας Ευθύμης Λεκάκης αναφερόμενος στο περιστατικό 
της επίθεσης σημείωσε: «Αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίζω από την πρώτη 
ημέρα που βρέθηκαν στα Χανιά. Σιτίζονται στην Κουζίνα κάθε βράδυ και τους έχουμε 
υπό την προστασία μας. Ιδιαίτερα αυτά τα δύο άτομα επειδή ο ένας αντιμετωπίζει ένα 
πρόβλημα υγείας και παρακολουθείται και από γιατρούς». 
 
Ο κ. Λεκάκης υπογράμμισε επίσης σχετικά με την επίθεση: «Όπως μας είπαν (σ.σ. οι 
δύο μετανάστες) αρχικά οι δράστες τους μίλησαν και όταν κατάλαβαν ότι δεν γνώριζαν 
Ελληνικά άρχισαν να τους επιτίθενται με σιδερένια λοστάρια και με μαχαίρια. Οι δύο 
Αλγερινοί τραυματίστηκαν στα χέρια, στα πόδια, στην πλάτη και στο κεφάλι. Είναι 
ντροπή μας ένας λαός που διέδωσε τον πολιτισμό στην Ευρώπη να φτάνει στο 2012 
και κάποιοι να θέλουν να επιβάλουν τις πολιτικές απόψεις τους με λοστάρια και 
μαχαίρια. Είναι ντροπή κατά την άποψή μου άτομα των οποίων οι παππούδες και οι 
γονείς ήταν μετανάστες ή πρόσφυγες να προσπαθούν να επιβάλουν τις απόψεις τους 
ασκώντας ρατσιστική βία εναντίον άοπλων και αγαθών ανθρώπων». 

 
59. Ρατσιστική επίθεση στην Ελευσίνα με βαριά τραυματισμένο 
μετανάστη 
 
Την Κυριακή 30 Σεπτέμβρη 2012 στις 4μμ στην Ελευσίνα στην οδό Αδελφών 
Κυπραίου και Θριασείου ομάδα φασιστοειδών επιτέθηκε αναίτια σε δύο Πακιστανούς 
μετανάστες που επέβαιναν σε μηχανάκι125. Ένας από αυτούς οδηγούσε αυτοκίνητο και 
τους πλησίασε βρίζοντας «να πάτε στη χώρα σας». Μετά τους έκοψε τον δρόμο με το 
αυτοκίνητο του και τους σταμάτησε σε σημείο όπου εμφανίστηκαν άλλοι τέσσερις. Ο 
οδηγός τους αυτοκινήτου βγήκε και χτύπησε με σιδηρογροθιά στο πρόσωπο και το 
κεφάλι τον Χουσειν Αμπάς, 34 ετών. Από τα χτυπήματα δεν έχει επικοινωνία με το 
περιβάλλον. 
 
Στο ΑΤ Ελευσίνας προσήχθησαν δύο από τους φασίστες και κρατούνταν μέχρι αργα 
το βράδυ. Ο δεύτερος μετανάστης που δέχθηκε την επίθεση προσπαθούσε από τη 
πρώτη στιγμή να υποβάλει μήνυση και μέχρι τις 11.30μμ οι αρμόδιοι αστυνομικοί δεν 
την παραλάμβαναν. 
Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και θα ήταν σκάνδαλο πρώτο μεγέθους η οποιαδήποτε 
συγκάλυψη αυτής της βάρβαρης φασιστικής επίθεσης. 
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60. Επίθεση κατά δύο μεταναστών στο Λαύριο από μέλη της Χρυσής 
Αυγής 
 
Στις 5/10/2012, στη Νεάπολη του Λαυρίου, φορτηγό βαν με καλυμμένες πινακίδες 
σταμάτησε σε πλυντήριο αυτοκινήτων και από μέσα βγήκαν τουλάχιστον 10 άτομα με 
μπλούζες της Χρυσής Αυγής126. Με λοστάρια χτύπησαν άγρια δύο Πακιστανούς που 
εργάζονταν εκεί, και προκάλεσαν φθορές στην επιχείρηση. Το ένα από τα δύο θύματα 
τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο - Μαρτυρία αναγνώστη του 
Left.gr που βρέθηκε στο νοσοκομείο και κατέγραψε τη στάση 2 αστυνομικών της 
ασφάλειας που βρίσκονταν μαζί με τον τραυματία. Ευθύνες στην αστυνομία 
καταλογίζει σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου. 
 
Μαρτυρία αναγνώστη του left.gr που βρέθηκε στο νοσοκομείο και είδε τον τραυματία - 
δική του και η φωτογραφία του χτυπημένου εργαζόμενου: «Χθες το απόγευμα, 
Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, γύρω στις 6 το απόγευμα,  έτυχε να βρίσκομαι στα 
εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Γεννηματά συνοδεύοντας συγγενή μου και είδα 
έναν συνάνθρωπό μας, Πακιστανικής καταγωγής,  σοβαρά χτυπημένο στο κεφάλι και 
στο χέρι. Αμέσως κατάλαβα ότι ήταν θύμα ρατσιστικής επίθεσης και πλησίασα για να 
δω τι συμβαίνει. Τον συνόδευε ένας συμπατριώτης του και 2 άνδρες της ασφάλειας - 
αυτό το έμαθα αφού τους ρώτησα ποιοί είναι και τι έχει συμβεί. Δεν έλεγαν και πολλά 
και σκέφτηκα να φωτογραφήσω για να υπάρχουν στοιχεία.... Ενοχλήθηκαν οι 
ασφαλίτες αλλά εγώ συνέχιζα να ρωτάω και τελικά έμαθα ότι ό άνθρωπος που 
χτυπήθηκε είχε πάει σε ένα βενζινάδικο και περίμενε τον φίλο του να τελειώσει τη 
δουλειά για να φύγουν. Ξαφνικά κάποια στιγμή σταματάει ένα φορτηγάκι βαν,  βγήκαν 
από μέσα πάνω από 5 άτομα με μαύρες μπλούζες που έγραφαν Χρυσή Αυγή -έχω την 
εντύπωση ό τι είπε ότι κάποιοι φόραγαν και κουκούλες.  Δεν μπόρεσα να  προσφέρω 
παραπάνω βοήθεια πέρα από ένα μπουκάλι νερό που τους πήγα και αυτό γιατί 
άρχισαν να με ρωτάνε οι ασφαλίτες ποιος είσαι και πώς λέγεσαι. Τους είπα πως είμαι 
μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ότι με ενδιαφέρει να γνωρίζω που θα απευθυνθεί το νομικό 
τμήμα και να ενημερωθεί για το φασιστικό και ρατσιστικό συμβάν, μου είπαν ότι θα 
πάρουν οδηγίες από τα κεντρικά και να μου πουν... Εκεί το σταμάτησα». 
 
Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου:  
«Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου καταδικάζει την άνανδρη δολοφονική επίθεση σε 
συναδέλφους μας από μέλη της "Χρυσής Αυγής". Αυτοί είναι οι χρυσαυγίτες, 
εγκληματίες, άνθρωποι της εργοδοσίας, δειλοί, που χτυπάνε ανυπεράσπιστους 
μετανάστες. Αυτοί είναι που επώαζαν, χρόνια τώρα, στο χώρο του υποκόσμου και 
εμφανίζονται σήμερα ως δολοφόνοι με την ανοχή του αστικού κράτους. 
Σήμερα χτυπάνε τους μετανάστες, αύριο θα χτυπάνε τους Έλληνες, γιατί αυτή είναι η 
φύση των φασιστών, η βία πάνω στους εργάτες για τη συνέχιση της κερδοφορίας των 
μονοπωλίων, στο όνομα της καθαρότητας της φυλής. Ευθύνες βαραίνουν και την 
αστυνομία, που ενώ έγινε μια δολοφονική επίθεση από συμμορία, με αυτοκίνητο με 
καλυμμένες πινακίδες, δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να συγκεντρώσει τα 
στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, όταν για να φύγει ένα αυτοκίνητο από το 
Λαύριο υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι και θα μπορούσε κάλλιστα να τους μπλοκάρει και 
να κάνει τουλάχιστον την προσπάθεια να βρει τους υπεύθυνους της δολοφονικής 
επίθεσης. 
 
Καλούμε όλα τα σωματεία και τους φορείς της Λαυρεωτικής να πάρουν θέση απέναντι 
στους φασίστες και να τους καταδικάσουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, να 
απομονωθούν από παντού, να εξαφανιστούν.Τα ΜΑΤ, χτες, χτύπαγαν τους εργάτες 
των ναυπηγείων, σήμερα οι χρυσαυγίτες τους μετανάστες, ιδού τα δύο άκρα, από τη 
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μια το κεφάλαιο με τους μηχανισμούς του, το αστικό κράτος, το παρακράτος, τους 
χρυσαυγίτες και από την άλλη οι εργάτες, οι μετανάστες, τα λαϊκά στρώματα που 
υποφέρουν από την αντιλαϊκή λαίλαπα  

 
61. Πυροβολισμοί κατά μεταναστών στον Άγιο Βασίλειο Κορίνθου 
 
Το Σάββατο 6 Οκτώβρη 2012, ομάδα νεοναζί της Χρυσής Αυγής περιπολούσε με 
ασημί αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες σε περιοχή του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας127. 
Σταμάτησαν έξω από το σπίτι όπου διέμενε ο Μομπασέρ Μοχάμεντ, ετών 20. Ένας 
από αυτούς βγήκε από το αυτοκίνητο και πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα τον 
Πακιστανό μετανάστη, ο οποίος βρίσκονταν στη βεράντα και δεν πρόλαβε να 
προφυλαχτεί. Στο σπίτι βρίσκονταν και άλλοι έξι μετανάστες. Ο δράστης φορούσε τη 
γνωστή στολή των νεοναζί της Χρυσής  Αυγής. 
 
Ο Μομπασέρ Μοχάμεντ τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το 
αποτύπωμα του μίσους στο χέρι του ήταν δεκαέξι σκάγια. 

 
 
 

62. Πρόκληση μερικής τύφλωσης σε Έλληνα πολίτη αιγυπτιακής 
καταγωγής ύστερα από ρατσιστική επίθεση 
 
Μία ακόμα ρατσιστική επίθεση ήρθε στη δημοσιότητα στις 14/10/2012128. Αυτή τη 
φορά θύμα ήταν ένας Ελληνο-Αιγύπτιος και το «λάθος» του ήταν πως το χρώμα του 
δέρματός του, που είναι πιο σκούρο λόγω της αιγυπτιακής καταγωγής του. Ο 
21χρονος Η.Η χτυπήθηκε άσχημα στο πρόσωπο και το κεφάλι με αποτέλεσμα με 
αποτέλεσμα να υποστεί μερική τύφλωση στο ένα του μάτι. Η επίθεση σημειώθηκε το 
βράδυ της Παρασκευής στις 12 Οκτωβρίου 2012. Όπως αναφέρει η διαδικτυακή 
πλατφόρμα 1againstracism.gr της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, o Η.Η. βρισκόταν 
μέσα σε τρόλεϊ και γύρω στις 9:30 το βράδυ κατέβηκε στη στάση απέναντι από την 
πλατεία Αττικής. Ήταν ο μόνος που φαινόταν ξένος απ’ όσους αποβιβάστηκαν. Κι αυτό 
οδήγησε στην επίθεση εναντίον του, από 3-4 μαυροντυμένους, οι οποίοι παραμόνευαν 
για τη «λεία τους» στη στάση. Οι αλυσίδες έπεφταν στο κεφάλι του επί πέντε λεπτά. 
  
Σε μία προσπάθεια να ξεφύγει ο Η.Η κατευθύνθηκε προς τα αυτοκίνητα και κατάφερε 
να περάσει το δρόμο προς την πλατεία Αττικής. Οι δράστες δεν τον ακολούθησαν 
αλλά προσπάθησαν να στείλουν προς το μέρος του τα σκυλιά που είχαν μαζί τους.  
Σύμφωνα με το 1againstracism.gr κάποιοι του έδωσαν χαρτομάντιλα και νερό. Ένας 
άλλος φώναξε την αστυνομία. Το περιπολικό τον οδήγησε στο Α.Τ. Αγίου 
Παντελεήμονα, απ’ όπου με καθυστέρηση τον πήρε το ασθενοφόρο. Οι γιατροί 
διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει βλάβη στο κεφάλι. Όμως το αριστερό του μάτι ποτέ δεν 
θα ξαναδεί όπως παλιά.Με το πρόσωπο γεμάτο γάζες, ο 21χρονος περιγράφει την 
επίθεση που δέχτηκε: Φορούσαν μαύρα, ήταν 3-4 άτομα –όλοι άντρες. Είχαν μαζί τους 
2-3 σκυλιά, τα οποία προέτρεπαν να με δαγκώσουν. Κατάλαβα ότι ήταν Έλληνες 
επειδή με έβριζαν, με έλεγαν “παλιομ*λ*κ*”. Άρχισα να τους λέω ότι κι εγώ ήμουν 
Έλληνας αλλά δεν με άφηναν. “Έλληνας, ε;” απαντούσαν και συνέχισαν να με χτυπούν 
με τις αλυσίδες».«Αισθάνομαι ότι στη χώρα μου, δεν μπορώ να βρω το δίκιο μου. Η 
αξιοπρέπειά μου έχει καταπατηθεί, επειδή είμαι Ελληνο-αιγύπτιος» δηλώνει στο 
1againstracism.gr. 
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«Έχω ξανανιώσει πολλές φορές ρατσισμό» εξηγεί ο Η.Η. «Ειδικά απέναντι στις 
αδερφές μου, επειδή φοράνε μαντήλα. Τους λένε “έχει πολλή ζέστη, γιατί φοράτε αυτό 
το πράγμα”;  Άλλες φορές, κάποιες γυναίκες που κρατάνε τσάντα, όταν με βλέπουν τη 
σφίγγουν πάνω τους, γιατί φοβούνται ότι θα τις κλέψω».  «Υπάρχουν πολλοί Έλληνες 
στην Αίγυπτο, αλλά δεν τους συμπεριφερόμαστε έτσι, τους αντιμετωπίζουμε σαν 
ισότιμους πολίτες» προσθέτει το θύμα.  
 
Ο Η.Η. τελείωσε το ελληνικό σχολείο στο Κάιρο και τώρα σπουδάζει υπολογιστές. 
Πήρε την ιθαγένεια από τον πατέρα του, ο οποίος είχε ζήσει στην Ελλάδα για πολλά 
χρόνια. Νιώθει πως η Ελλάδα είναι χώρα του, κι αισθάνεται αγωνία για το μέλλον, 
βλέποντας όλες τις επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών. «Άμα φύγουν όλοι οι ξένοι, αυτοί 
θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Και τότε θα αρχίσουν να χτυπάνε εμάς, 
τους Έλληνες που θα θεωρούν διαφορετικούς» αναφέρει. 

 

 
63. Σύλληψη δραστών που άσκησαν ρατσιστική βία στην Κατερίνη 

 
Συνελήφθησαν στις 14/10/2012 στην Κατερίνη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, 
τέσσερις Έλληνες ηλικίας 15, 16, 20 και 22 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων 
σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση Αρχής και ληστεία σε βάρος μετανάστη 
υπηκόου Μπαγκλαντές129. Ειδικότερα, στην Κατερίνη, σύμφωνα με καταγγελία του 
μετανάστη, οι προαναφερόμενοι τον προσέγγισαν ενώ βρισκόταν σε χώρο αναμονής 
στο Σιδηροδρομικό Σταθμό και του ζήτησαν να τους επιδείξει τα ταξιδιωτικά έγγραφα 
και τα έγγραφα παραμονής του τακτική που ακολουθούν τα μέλη των φασιστικών και 
νεοναζιστικών οργανώσεων όπως και μέλη της Χρυσής Αυγής. 
 
Στη συνέχεια επανήλθαν εντός του χώρου αναμονής, κινήθηκαν εκ νέου προς το 
μ'ερος του και ασκώντας του σωματική βία του αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και το 
χρηματικό ποσό των 2 ευρώ και επιχείρησαν να τον οδηγήσουν εκτός του χώρου 
αναμονής. Τότε ο μετανάστης κάλεσε σε βοήθεια και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. 
 
Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ 
στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2 ευρώ και το 
αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Προανάκριση 
διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης και οι συλληφθέντες θα 
οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης. 
 

64. Ρατσιστική επίθεση στην εγγονή του στρατηγού Τσιγάντε από ομάδα 
ακροδεξιών  

 
Επίθεση από ομάδα ακροδεξιών δέχτηκε τον Οκτώβριο 2012 η εγγονή του στρατηγού 
Χριστόδουλου Τσιγάντε (1897-1970), από την οποία-σύμφωνα με καταγγελία που 
έφτασε στην πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας-ζητήθηκε να αποδείξει ότι είναι 
Ελληνίδα130. 
 
Η εγγονή του Τσιγάντε, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα (ελληνική από τον πατέρα της 
και βρετανική από τη μητέρα της) δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από ομάδα πέντε 
νεαρών στην οδό Στησιχόρου, κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Η ομάδα της ζήτησε αμέσως ταυτότητα και στη συνέχεια να μιλήσει ελληνικά 
προκειμένου να την αφήσουν να φύγει.  
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Οι άγνωστοι σίγουρα δεν γνώριζαν πως ο Χριστόδουλος Τσιγάντες είχε ηγηθεί της 
καταδρομικής μονάδας Ιερός Λόχος της Μέσης Ανατολής στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
όταν αυτή είχε δράσει σε μια σειρά επιτυχών και ριψοκίνδυνων επιχειρήσεων στη 
Βόρεια Αφρική και στα Δωδεκάνησα. Επίσης, είχε διατελέσει στρατιωτικός διοικητής 
Αρχιπελάγους και αρχηγός της Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής Δωδεκανήσων. 
Παρόμοιες καταγγελίες για ομάδες ακροδεξιών που απειλούν και εκφοβίζουν δέχονται 
ολοένα και συχνότερα πρεσβείες στην Αθήνα, ακόμη και ευρωπαϊκών χωρών. 
Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν μεταφέρει και στις αστυνομικές Αρχές, ομάδες 
που συχνά επιβαίνουν σε μοτοσικλέτες σταματούν απρόκλητα άτομα και τους ζητούν 
να πουν το ελληνικό αλφάβητο ή να αποδείξουν με κάποιον τρόπο πως είναι Έλληνες.  
Τέτοιες καταγγελίες έχουν δεχθεί, για παράδειγμα, η ιταλική, η γαλλική και η αγγλική 
πρεσβεία, καθώς και αρκετές πρεσβείες αραβικών χωρών. 
 

65. Δεκάδες προσαγωγές σε καταυλισμό Ρομά στη Ρόδο 
 
Πάνω από 60 Ρομά προσήχθησαν στην Ασφάλεια κατά τη διάρκεια αστυνομικής 
επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2012 σε καταυλισμό, στο Καρακόνερο 
Ρόδου131. 
Την ίδια στιγμή, οι άνδρες της Αστυνομίας εντόπισαν στη θάλασσα ένα όχημα για το 
οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί κλοπή στις 13-06-2012. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν 45 αστυνομικοί 
και 17 λιμενικοί, προσήχθησαν 68 άτομα, ενώ μεταφέρθηκαν 12 αυτοκίνητα στην 
υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της κατοχής 
τους 
 
66. Ρατσιστική έφοδος Αστυνομίας σε συνοικισμό Πακιστανών στο Ρέντη της 
Αθήνας 
 
Ρατσιστικό πογκρόμ από το τοπικό αστυνομικό τμήμα σε συνοικισμό Πακιστανών 
μεταναστών στο Ρέντη κατήγγειλε στις 19/10/2012 η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο 
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) Νίκαιας - Ρέντη - Κορυδαλλού132. 
Συγκεκριμένα, καταγγέλλουν ότι το βράδυ της Τετάρτης 17 Οκτωβρίου αστυνομικοί 
εισέβαλαν σε σπίτια Πακιστανών μεταναστών, στην οδό Αγίας Άννης 11, και 
συνέλαβαν 35 άτομα. Αφού τους έβαλαν σε κλούβα, τους μετέφεραν στο αστυνομικό 
τμήμα με τον ισχυρισμό ότι είχαν πληροφορίες για κατοχή ναρκωτικών.  
 
Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, έπειτα από μερικές ώρες η αστυνομία ξαναγύρισε 
στα σπίτια των μεταναστών για έρευνα. Όπως αναφέρεται, οι αστυνομικοί έσπασαν και 
γκρέμισαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, ενώ προχώρησαν και σε πλιάτσικο αρπάζοντας 
από χρήματα μέχρι λάπτοπ και μικροσυσκευές. Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 
αντιπροσωπεία της πακιστανικής κοινότητας και της ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας 
πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στο αστυνομικό τμήμα Ρέντη, όπου και 
διαπίστωσε τις συνθήκες πλήρους εξαθλίωσης, στις οποίες κρατούνταν οι μετανάστες. 
Καταγγέλλουν ότι 24 ώρες μετά τη σύλληψή τους, δεν τους είχε δοθεί νερό ή φαγητό, 
ενώ δεν τους είχε επιτραπεί να πάνε ούτε στην τουαλέτα. Αναφέρουν ότι η αστυνομία 

ανάμεσα στις μεθόδους ανάκρισης χρησιμοποίησε ακόμα και το γδύσιμο. 
 

67. Απεργία πείνας 13 κρατούμενων μεταναστών ως διαμαρτυρία για τον 
ξυλοδαρμό τριών κρατουμένων  
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Απεργία πείνας ξεκίνησαν στις 22/10/2012 δεκατρείς κρατούμενοι μετανάστες από το 
Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, καταγγέλλοντας το ξυλοδαρμό τριών κρατουμένων από 
αστυνομικό την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Πειραιά133. Σύμφωνα 
με την καταγγελία ο αστυνομικός έβγαλε έξω από το χώρο κράτησης τους δύο 
μετανάστες  και τους χτύπησε με κλωτσιές και γροθιές, ενώ έβαλε και έναν άλλον 
κρατούμενο, επίσης μετανάστη, να τους χτυπήσει. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση 
της "Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή και της 
Ένωσης Μεταναστών Εργατών", πρόκειται για την έβδομη φορά τις τελευταίες δώδεκα 
μέρες, που στη βάρδια του ο αστυνομικός χτυπάει τους κρατούμενους. 
 
«Ο συνθήκες κράτησης στο συγκεκριμένο κελί ξεπερνάνε τα όρια της βαρβαρότητας. 
Δεκαοκτώ άνθρωποι στοιβάζονται σε χώρο κράτησης για δύο έως τρεις. Οι 
αστυνομικοί αρνούνται να τους πάνε στην τουαλέτα όταν το ζητάνε επιβάλλοντας να 
 χρησιμοποιούν μπουκάλια για τις ανάγκες τους μέσα στο κελί δημιουργώντας 
αφόρητη δυσοσμία και κίνδυνο για την υγεία τους», τονίζεται στην καταγγελία. 
 
 

68. Έφοδος Χρυσαυγιτών σε σπίτι εργαζομένων μεταναστών στο 
Ηράκλειο Κρήτης 

Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κατήγγειλε την έφοδο Χρυσαυγιτών σε 
σπίτι εργαζόμενων μεταναστών στην περιοχή Αμμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης, και τον 
άγριο ξυλοδαρμό τους134. Το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου 2012, ομάδα Χρυσαυγιτών 
μπήκαν στο σπίτι των μεταναστών, προπηλάκισαν και χτύπησαν άγρια εργαζόμενους 
μετανάστες, μεταξύ των οποίων και μέλος του σωματείου μας, με αποτέλεσμα την 
προσαγωγή τους στις πρώτες βοήθειες του ΠΓΝΗ.' 

 

69. Βεβήλωση του Μνημείου του Ολοκαυτώματος στη Ρόδο 

Στις 27/10/2012 άγνωστοι βεβήλωσαν το Μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων 
της Ρόδου135. Το Μνημείο βρίσκεται στην Μεσαιωνική Πόλη  και οι δράστες έβαψαν 
με μπογιά και τις έξι πλευρές του ,παράλληλα δε σχημάτισαν την σβάστικα, 
αναγράφοντας και τα αρχικά ΑΜΕ, που προφανώς αναφέρονται σε άγνωστη, μέχρι 
στιγμής, οργάνωση. Ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία Ασφαλείας Ρόδου η οποία διενεργεί 
ανακρίσεις και στο χώρο του Μνημείου βρέθηκε ένα σφουγγάρι που χρησιμοποίησαν 
οι δράστες για να το βάψουν.Σημειώνεται ότι και άλλες φορές άγνωστοι προκάλεσαν 
βανδαλισμούς στο εν λόγω Μνημείο. 

70. Ξυλοδαρμός 19χρονου Σουδανού πρόσφυγα στο αεροδρόμιο της 
Αθήνας από αστυνομικούς 
 
Μορφή χιονοστιβάδας αποκτούν οι καταγγελίες για περιστατικά ρατσιστικής βίας από 
την ΕΛ.ΑΣ. Μετά το κορεάτη τουρίστα, νέος ξυλοδαρμός 19χρονου Σουδανού 
πολιτικού πρόσφυγα από αστυνομικούς στο Ελευθέριος Βενιζέλος136. 
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Συγκεκριμένα στις 30/10/2012, στις οκτώ η ώρα  το πρωί19 χρονών Σουδανός 
πολιτικός πρόσφυγας (κάτοχος πολιτικού ασύλου) έχοντας στο χέρι κάρτα επιβίβασης 
και σουδανικό διαβατήριο προσπάθησε να ταξιδέψει αεροπορικώς στο Παρίσι. Εκεί 
που στεκόταν, αναίτια τον πλησίασαν δύο ένστολοι αστυνομικοί ζητώντας από εκείνον 
επιθετικά να τους ακολουθήσει.  
 
Ο Σουδανός δείχνοντας τα νόμιμα έγγραφά του επέμεινε να επιβιβαστεί στην πτήση 
του. Αφού τους ακολούθησε, τον απομόνωσαν σε κλειστό χώρο με την παρουσία 
τριών αστυνομικών εκ των οποίων η μία ήταν γυναίκα. Ξαφνικά, ο ένας τον φτύνει στο 
πρόσωπο  λέγοντάς του: «Αράπηδες δεν παίρνουν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Δεν 
είναι Έλληνες!!!!».   Στη συνέχεια τον γρονθοκοπεί στο πρόσωπο και τον κλωτσάει 
πολλές φορές στον αριστερό μηρό και στη νεφρική χώρα. Παράλληλα, ο πρόσφυγας 
προσπαθεί να γραπώσει τα έγγραφά του. Δεν τα καταφέρνει όμως και του τα σκίζουν 
επιδεικτικά. Ύστερα, αφήνεται ελεύθερος. 
 
Ο 19 χρόνων Σουδανός απευθύνεται στην Μ.Κ.Ο που του έβγαλε το πολιτικό άσυλο 
εξιστορώντας τα γεγονότα και ζητώντας την επανέκδοση των εγγράφων του. 
Συγχρόνως αναφέρεται στο γεγονός του ξυλοδαρμού και της γενικότερης 
συμπεριφοράς τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι φασιστική και αρμόζει 
σε ζώα. Ο αρμόδιος της Μ.Κ.Ο απαντάει ότι τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν καθημερινά 
και δεν μπορούν να επέμβουν. Επίσης, για την έκδοση των καινούργιων εγγράφων 
ζητάει φωτοαντίγραφα των παλιών. 

 
 
 
71. Βίαιο συμβάν εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας σε βάρος 
Νοτιοκορεάτη τουρίστα 
 
Τον Οκτώβριο του 2012 ένας τουρίστας που ταξίδεψε τόσα χιλιόμετρα για να 
απολαύσει τις ομορφιές της Ακρόπολης, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, κρατήθηκε, 
ανακρίθηκε, και αφού δεν προέκυψε τίποτα σε βάρος του, αφέθηκε ελεύθερος137. Η 
σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» στην Ομόνοια, 
περιστατικό που περιήλθε εις γνώσιν της πρεσβείας της Νότιας Κορέας στην Αθήνα. 

 
Συγκεκριμένα, ο Κορεάτης, ονόματι Seng Hyun Yeong, επισκέφθηκε την Αθήνα στα 
μέσα Οκτωβρίου από την Κωνσταντινούπολη, όπου βρισκόταν. Η μεσημεριανή βόλτα 
του στο κέντρο της Αθήνας δεν είχε αίσια έκβαση. Σύμφωνα, πάντα, με τον ίδιο τον 
προσέγγισαν αστυνομικοί και του ζήτησαν διαβατήριο, το οποίο  έβγαλε από την 
τσέπη. Απευθυνόμενος με τη σειρά του στους αστυνομικούς απαίτησε την επίδειξη της 
αστυνομικής τους ταυτότητας, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση και να γευτεί την 
ελληνική… φιλοξενία. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου κάποιοι «νταήδες» του 
φώναζαν «Go back to Korea» (σ.σ. πήγαινε πίσω στην Κορέα). 
 
 
Η καταγγελία έγινε στα κορεατικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο διαδίκτυο με 
αποτέλεσμα να φτάσει στα γραφεία της zougla.gr. Ενδεικτικό της αλγεινής εντύπωσης 
που προκάλεσε το συγκεκριμένο περιστατικό όταν δημοσιοποιήθηκε στο ίντερνετ είναι 
πως μαθητές ενός σχολείου ανήρτησαν σχόλιο στο οποίο αναφέρουν ότι: «Το σχολείο 
μας διεξάγει έρανο για να βοηθήσει την Ελλάδα λόγω της οικονομικής κατάστασης». 
Προφανώς τα όργανα της τάξης θεωρούν «ξένο» οποιονδήποτε έχει διαφορετικό 
χρώμα επιδερμίδας, διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετική κουλτούρα… Όλα αυτά 
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την ώρα που οι σχέσεις Ελλάδας-Νότιας Κορέας είναι ανεπτυγμένες και οι εμπορικές 
συναλλαγές δίδουν ανάσα στην ελληνική οικονομία. Να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο 
περισσότεροι από 50.000 τουρίστες της Νότιας Κορέας έρχονται στη χώρα μας για να 
θαυμάσουν τον πολιτισμό και τα ιστορικά αξιοθέατα. 

 
 

72. Νύχτα τρόμου και ρατσιστικής βίας από μέλη της Χρυσής Αυγής στην 
Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2012 
  
  
  
Το βράδυ της 31ης   Οκτωβρίου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά τη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής, με αφορμή 
το αιματηρό περιστατικό σε βάρος Έλληνα καταστηματάρχη, έγιναν σοβαρά  επεισόδια 
και  με τη συμμετοχή μελών και βουλευτών της Χρυσής Αυγής138. Παρά την παρουσία 
ισχυρής αστυνομικής δύναμης, έγιναν επιθέσεις σε διερχόμενους αλλοδαπούς και 
προκλήθηκαν φθορές σε καταστήματα. 
Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων στο συμβάν συμμετείχαν και τρεις 
βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Παναγιώταρος, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης και 
ο Νίκος Μίχας.  Παρά την έντονη αστυνομική δύναμη δεν σημειώθηκε καμία 
προσαγωγή ή σύλληψη. 
 

 
73. Μαχαίρωμα μετανάστη και νύχτα πογκρόμ με γκρέμισμα μαγαζιών 
αλλοδαπών στον Άγιο Παντελεήμονα (2 Νοεμβρίου 2012) 

 

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα τη νύχτα 
της 2ης Νοεμβρίου 2012, με αφορμή τη δολοφονική απόπειρα ενός κομμωτή στην 
Μιχαήλ Βόδα που πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων από τους κατοίκους και έδωσε 
την ευκαιρία σε γνωστά ακροδεξιά στοιχεία να δρουν ανενόχλητα139. Οι εξοργισμένοι 
κάτοικοι πραγματοποιούν συνέχεια συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και μάλιστα το βράδυ 
της Παρασκευής υπό άγνωστες συνθήκες ένας αλλοδαπός βρέθηκε μαχαιρωμένος 
στην Αγίου Μελετίου. 

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά ο αλλοδαπός μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο σε 
νοσοκομείο. Πάντως, οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν πως η ζωή του δεν 
βρίσκεται σε κίνδυνο.Και αυτό το γεγονός προκάλεσε τρομερές αντιδράσεις στην 
περιοχή με ομάδες αλλοδαπών να συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία προκειμένου 
να αντιδράσουν απέναντι στα ακροδεξιά στοιχεία που έχουν μπει μέσα στους κόλπους 
των κατοίκων. Ως αποτέλεσμα της κατάστασης ήταν ακροδεξιά στοιχεία να κάνουν 
κυριολεκτικά εισβολή στην Αγίου Μελετίου και να αρχίσουν να κάνουν γυαλιά καρφιά 
όλα τα μαγαζιά που φαινόταν από τις πινακίδες ότι ήταν ιδιοκτησίας αλλοδαπών. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες έσπασαν βιτρίνες, έσπασαν εξοπλισμούς μαγαζιών, ενώ εν 
συνεχεία άφησαν πίσω τους βομβαρδισμένο τοπίο, με αποτέλεσμα πολλοί να 
ξεκινήσουν πλιάτσικο μέσα στα κατεστραμμένα μαγαζιά. Μετά τις καταστροφές 
ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, και μάλιστα προχώρησαν σε 
12 προσαγωγές ατόμων για τα οποία εξετάζεται η συμμετοχή τους στα επεισόδια αυτά. 
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74. Ξυλοδαρμός και αλυσοδέσιμο μετανάστη στη Σαλαμίνα 
 
Στις 4/11/2012 κάτοικοι της περιοχής Αμπελάκια Σαλαμίνας αντίκρισαν έναν μετανάστη 
σε άθλια κατάσταση, πρησμένο από το ξύλο140. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 
χτυπημένο άντρα ωστόσο αυτό που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι 
όταν βρέθηκε ήταν δεμένος με αλυσίδα από το λαιμό.  Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες 
κατοίκων χρειάστηκε ειδικό μηχάνημα για του κόψουν την αλυσίδα. 

 
75. Άγριος ξυλοδαρμός τριών Αφγανών στην Πάτρα το Νοέμβριο 2012 

 
Άγριος ξυλοδαρμός τριών Αφγανών μεταναστών την νύχτα της 6ης Νοεμβρίου 2012 
στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα από ακραία στοιχεία που επέβαιναν σε 
Ι.Χ141. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα "Ρεπόρτερ" οι τρεις Αφγανοί διακομίστηκαν 
καταματωμένοι στο Νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας" όπου και τους παρασχέθηκαν οι 
πρώτες βοήθειες. Όπως εξομολογείται ένα από τα θύματα, που διαμένει και εργάζεται 
νόμιμα στην Ελλάδα εδώ και οκτώ χρόνια, το βράδυ της Τρίτης, γύρω στις 10, βγήκε 
μαζί με ομοεθνή φίλο του με σκοπό να πάνε σε καφέ της Αγίας Σοφίας και να 
παρακολουθήσουν το ματς του Ολυμπιακού.  
 
Αμέσως μετά το τέλος του ματς ανέβηκαν στο μηχανάκι του για να επιστρέψουν στο 
σπίτι και στο πρώτο φανάρι συνέβη το εξής περιστατικό: Ένα αυτοκίνητο τους 
πλησίασε και οι επιβαίνοντες άρχισαν να τους βρίζουν σκαιότατα. Μόλις άναψε το 
φανάρι το αυτοκίνητο προσέγγισε από πίσω το μηχανάκι και το χτύπησε με δύναμη, με 
αποτέλεσμα οι δυο μετανάστες να πέσουν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν 
σοβαρά. Μια ώρα μετά βρέθηκαν στο Νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας" όπου στον έναν εξ 
αυτών διαγνώστηκε βαρύ κάταγμα στο πόδι. 
 
Στο Νοσοκομείο, όμως, μόλις συνήλθαν, τους περίμενε μια ακόμα έκπληξη καθώς 
περίπου την ίδια ώρα είχε διακομιστεί τραυματισμένος ένας τρίτος Αφγανός 
μετανάστης! "Ο τραυματίας", όπως διηγείται ο μετανάστης, "ήταν σε καφενείο στην 
περιοχή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ και έφυγε για να επιστρέψει στο σπίτι του. Κάποιος 
τον χτύπησε με σιδερολοστό και όταν έπεσε κάτω τον περικύκλωσαν έξι άτομα και τον 
χτυπούσαν αλύπητα". 

 
76. Ληστεία με ρόπαλα κατά νεαρών αλλοδαπών στα Χανιά 

 
Με ρόπαλα στα χέρια, αδίστακτοι ληστές χτύπησαν δύο νεαρούς αλλοδαπούς στα 
Χανιά, αρπάζοντας τα χρήματα που κρατούσαν μαζί τους142. Το περιστατικό 
σημειώθηκε αργά τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου 2012 στα Χανιά. Συγκεκριμένα, τρεις 
άγνωστοι δράστες, με τη χρήση ενός ρόπαλου και μαχαιριού, αφαίρεσαν από δύο 
24χρονους αλλοδαπούς, υπηκόους Συρίας και Αλγερίας, το χρηματικό ποσό των 
τριακοσίων ενενήντα ευρώ συνολικά και ένα κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια 
επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και σε δύο δίκυκλα μοτοποδήλατα και εξαφανίστηκαν. Η 
τοπική ΕΛΑΣ κάνει έρευνες να εντοπίσει τους δράστες. 

 
77. Ξυλοδαρμός εργαζόμενου μετανάστη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης 
στο Ηράκλειο Κρήτης 
 

                                                 
140

 http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22215%3Afriki-
xylokopisan-kai-alysodesan-metanasti&catid=3%3Asociety&Itemid=41 
141

 http://www.left.gr/article.php?id=12550#.UJzho56xC88.facebook 
142

 http://www.left.gr/article.php?id=12578#.UJzQPjVlfGY.facebook 



Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κατήγγειλε την επίθεση Χρυσαυγίτη 
ενάντια σε εργαζόμενο μετανάστη στο εργοστάσιο της Ανακύκλωσης της πόλης143. 
Συγκεκριμένα, το απόγευμα της 10ης Νοεμβρίου 2012, χρυσαυγίτης εργαζόμενος 
γρονθοκόπησε εργαζόμενο μετανάστη, μέλος του σωματείου , με την κραυγαλέα 
ανοχή του εργοδηγού της βάρδιας. Με παρέμβαση μελών του σωματείου της βάρδιας 
η παραγωγή πάγωσε και ο χρυσαυγίτης απομονώθηκε. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΔΣ 
του σωματείου στον χώρο, όπου έγινε γενική συνέλευση των εργαζόμενων. Ομόφωνα 
καταδικάστηκε το περιστατικό και έγινε ομόφωνα δεκτό το ψήφισμα του σωματείου για 
τον ρόλο και τον χαρακτήρα της χρυσής αυγής απέναντι στον εργαζόμενο λαό και το 
κίνημά του, το οποίο επισυνάπτουμε. 

 
78. Ρατσιστική επίθεση σε έγκυο μετανάστρια στη Μυτιλήνη 
 
Επίθεση με πέτρες δέχθηκαν μετανάστες που διανυκτέρευσαν στις 20/11/2012 στο 
λιμάνι της Μυτιλήνης144. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αυτοκίνητο στο 
οποίο επέβαιναν άγνωστοι σταμάτησε στο χώρο του λιμανιού και οι επιβαίνοντες σε 
αυτό πέταξαν πέτρες εναντίων των μεταναστών. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί στο 
μέτωπο μία έγκυος γυναίκα που ήταν ανάμεσά τους. Τρομοκρατημένοι οι μετανάστες 
περιέθαλψαν πρόχειρα τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στο 
νοσοκομείο, ενώ πολλοί από αυτούς παρέμειναν ξάγρυπνοι όλη τη νύχτα υπό το φόβο 
νέας επίθεσης. 
 

Παράλληλα, μετανάστες που κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου 

ξεκίνησαν απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες κράτησης και 

ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή τους.  

 

 

79. Ρατσιστική δολοφονική επίθεση και ληστεία από Χρυσαυγίτες στην 
Καλλιθέα 
 
Δολοφονική επίθεση από Χρυσαυγίτες σε βάρος δύο μεταναστών στη λαϊκή αγορά στη 
συμβολή των οδών Αριστείδου και Χαροκόπου στην Καλλιθέα κατήγγειλαν στις 
30/11/2012 η Λαϊκή Επιτροπή Καλλιθέας και το ΚΚΕ145. 
  
Οομάδα από έξι μέλη της Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν σε έναν Αιγύπτιο ψαρά και έναν 
Πακιστανό μικροπωλητή. Ο Αιγύπτιος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος με ασθενοφόρο στο 
νοσοκομείο, ενώ όπως καταγγέλλει ο Πακιστανός μικροπωλητής, οι χρυσαυγίτες του 

έκλεψαν και την τσάντα όπου είχε τα χρήματά του. 

 

 
Β) Επιστημονικές και κοινωνικές  έρευνες - Θεσμικές και 
κοινωνικές προσπάθειες καταγραφής του φαινομένου της 
ρατσιστικής βίας 

 

 
1. Έκθεση της Human Right Watch για αδιαφορία της ελληνικής 
αστυνομίας σε επιθέσεις κατά μεταναστών 
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Συμμορίες Ελλήνων επιτίθενται συχνά σε μετανάστες σε ολόκληρη την χώρα χωρίς να 
συλλαμβάνονται και οι αρχές αγνοούν ή αποθαρρύνουν τα θύματα από το να 
καταθέτουν μηνύσεις, αποκάλυψε στις 9/7/2012 σε έκθεσή της η οργάνωση για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch (HRW)146. 
 
Στην Ελλάδα, που έχει καταστεί η κυριότερη πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα και τους αιτούντες άσυλο από την Ασία και την 
Αφρική, η παράνομη μετανάστευση αποτελεί πλέον θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. 
Με την χώρα να διανύει τον πέμπτο χρόνο οικονομικής ύφεσης και την ανεργία σε 
ιστορικό υψηλό, το κλίμα ξενοφοβίας εντείνεται, καθώς οι μετανάστες κατηγορούνται 
για την αύξηση της εγκληματικότητας και την απορρόφηση κρατικών επιδομάτων. 
"Μετανάστες και αιτούντες άσυλο μίλησαν στην HRW για περιοχές στην Αθήνα όπου 
δεν πλησιάζουν τη νύχτα εξαιτίας των φόβων για επιθέσεις από ομάδες 
μαυροντυμένων Ελλήνων, με σκοπό την βία", αναφέρεται στην έκθεση. 
 
"Ενώ οι τουρίστες είναι καλοδεχούμενοι, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο 
αντιμετωπίζουν ένα εχθρικό περιβάλλον, όπου κινδυνεύουν να τεθούν υπό κράτηση σε 
απάνθρωπες και ταπεινωτικές συνθήκες και να βρεθούν σε πλήρη ανέχεια και να 
υποστούν ξενοφοβική βία", είπε η οργάνωση.Η HRW είπε ότι η πραγματική έκταση του 
φαινομένου της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα παραμένει άγνωστη, δεδομένου ότι 
πολλά θύματα δεν καταγγέλλουν τις επιθέσεις και τα επίσημα στοιχεία είναι παντελώς 
αναξιόπιστα. 
 
Η οργάνωση είπε ότι πήρε συνεντεύξεις από 59 άτομα που υπέστησαν ή ήταν θύματα 
απόπειρας ρατσιστικών επιθέσεων το διάστημα μεταξύ του Αυγούστου 2009 και του 
Μαΐου 2012. Τα περιστατικά αφορούσαν 51 σοβαρές επιθέσεις, ενώ δύο από τα 
θύματα ήταν έγκυες γυναίκες. Οι περισσότερες επιθέσεις γίνονται βράδυ, σε πλατείες ή 
κοντά σε αυτές, είπε η οργάνωση. Οι δράστες κινούνται σε ομάδες και συχνά φορούν 
σκουρόχρωμα ρούχα, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μαντήλια ή κράνη, 
είπε η HRW, προσθέτοντας ότι χρησιμοποιούν συχνά ρόπαλα ή μπουκάλια μπύρας 
ως όπλα, αλλά και γυμνά χέρια. 
 
Τα θύματα είπαν στην HRW ότι η αστυνομία σε αρκετές περιπτώσεις τους 
αποθάρρυνε από το να καταγγείλουν τις επιθέσεις ή να ζητήσουν την έναρξη ποινικής 
έρευνας υπό την απειλή ότι θα τεθούν υπό κράτηση. 
Πολλά θύματα εγκατέλειψαν τις προσπάθειες για απόδοση δικαιοσύνης ύστερα από 
υποδείξεις ότι είναι μάταιη η έρευνα εάν δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν με 
βεβαιότητα τους δράστες. Άλλους τους προέτρεψαν να δεχθούν απλώς μια συγνώμη ή 
να ανταποδώσουν με τον ίδιο τρόπο, αναφέρεται στην έκθεση. 
Η HRW είπε επίσης ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι δράστες 
είναι μέλη ή συνδέονται με "ομάδες πολιτών" για την "προστασία" μιας συνοικίας ή 
υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής. Η HRW είπε ότι δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι οι επιθέσεις κατευθύνονται από την Χρυσή Αυγή, ωστόσο μέλη του 
κόμματος έχουν κατηγορηθεί για τέτοιες επιθέσεις. 
Στην έκθεσή της, η HRW παραθέτει μαρτυρίες κατοίκων και ενός αστυνομικού για 
εμπλοκή μελών του κόμματος σε βιαιοπραγίες κατά μεταναστών. 
 
Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ακόμη ότι η έκταση της 
ξενοφοβικής βίας στην Ελλάδα παραμένει άγνωστη εξαιτίας των αναξιόπιστων 
στατιστικών του κράτους και των αποτυχιών του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης147.  
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 Η έκθεση επικαλείται δηλώσεις του διευθυντή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα Νικήτα 
Κανάκη, ο οποίος μεταφέρει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2011 αναζήτησαν θεραπευτική 
αγωγή στη ΜΚΟ περίπου 300 θύματα ρατσιστικών επιθέσεων. Από την πλευρά του, ο 
επικεφαλής της Πράξις Τζανέτος Αντύπας, υπογραμμίζει ότι την ίδια περίοδο η 
συγκεκριμένη ΜΚΟ δέχθηκε υπό ανάλογες συνθήκες περίπου 200 μετανάστες. 
Παράλληλα, δίκτυα οργανώσεων έχουν καταγράψει 63 αντίστοιχα περιστατικά στην 
Αθήνα και την Πάτρα, μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2011. 
 
Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συστήνει στην ελληνική πολιτεία να 
εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα καταστήσουν αποτελεσματικότερο το σύστημα 
καταπολέμησης ρατσιστικών επιθέσεων. Προτείνει ακόμη να καταργηθεί το τέλος των 
100 ευρώ το οποίο ζητείται από τα θύματα ως προϋπόθεση έναρξης διενέργειας 
έρευνας και δίωξης στις περιπτώσεις ρατσιστικών επιθέσεων. Τέλος ζητά 
αναμόρφωση του ποινικού κώδικα στα ζητήματα ρατσιστικής επίθεσης καθώς και 
 δυναμικότερη παρέμβαση της ΕΕ στα ζητήματα του ρατσισμού και της καταπάτησης 
των δικαιωμάτων στην Ελλάδα. 
 
 

2. Συνέχιση προσπάθειας καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών από το 
Δίκτυο  για την Καταγραφή Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (Ιανουάριος 
2012) 
 
Στις 30 Ιανουαρίου 2012 έλαβε χώρα συνάντηση εργασίας μεταξύ των φορέων που 
συναπαρτίζουν το Δίκτυο για την Καταγραφή Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, το οποίο 
συντονίζουν η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου148. Την συζήτηση άνοιξε ο Επικεφαλής του Γραφείου της ΥΑ, ο οποίος 
τόνισε την ανάγκη περαιτέρω συντονισμού των οργανώσεων που έρχονται σε επαφή 
με περιστατικά ρατσιστικής βίας. Υπενθύμισε πως στόχος της πιλοτικής τρίμηνης 
φάσης καταγραφής περιστατικών, είναι να αναδειχθούν ποσοτικές ενδείξεις και 
ποιοτικές τάσεις που, αφού αναλυθούν, να αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση 
προτάσεων σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης.  Για το σκοπό αυτό, τόνισε την 
ανάγκη άμεσης επεξεργασίας των μέχρι σήμερα διαθέσιμων δεδομένων και έθεσε το 
ερώτημα σχετικά με την πλέον ενδεδειγμένη χρήση των πρώτων «αποτελεσμάτων», 
από πλευράς διάχυσης (συνέντευξη τύπου, διάβημα στις Αρχές, άλλη δράση που 
ήθελε αποφασιστεί σε μελλοντική συνάντηση)  
 
Σχετικά με το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας, επισήμανε πως οξύνεται και θα 
συνεχίσει να οξύνεται λόγω της οικονομικής κρίσης και των υπαρκτών προβλημάτων 
που δημιουργούνται σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση μεταναστών, με συνέπεια να 
βρίσκουν  πρόσφορο έδαφος στις τοπικές κοινωνίες τα ξενοφοβικά αισθήματα και τα 
κηρύγματα μίσους απέναντι στους αλλοδαπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς 
τους. Αυτή η κατάσταση καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη τη δουλειά προάσπισης των 
δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
αντιρατσιστικός λόγος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να μην εκφέρεται 
πολωτικά («εμείς, οι λίγοι επαΐοντες, και εσείς»), να μην εξαντλείται στην επίκληση 
αισθημάτων κατανόησης και αλληλεγγύης ή σε δράσεις συμβολικού χαρακτήρα, αλλά 
να αναλύει και τους λόγους που στρέφουν ανθρώπους να υιοθετούν ολοένα και 
περισσότερο ξενοφοβικές συμπεριφορές και μια γενικότερη απέχθεια απέναντι στους 
αλλοδαπούς (ενώ στο πρόσφατο παρελθόν δεν είχαν ανάλογη στάση), προχωρώντας 
και σε διαμόρφωση προτάσεων που θα συναντούν την ευρύτερη δυνατή απήχηση και 
θα αφαιρούν έδαφος από τα ακραία στοιχεία που εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Στη 
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συνέχεια αναφέρθηκε στην αύξηση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής, γεγονός - που 
δεν αποτελεί πρωτοτυπία της Ελλάδας μιας και εμπίπτει σε ένα γενικότερο κλίμα 
ανόδου ακροδεξιών και φασιστικών σχηματισμών στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα 
– καθώς και στη στάση της κοινωνίας απέναντι στον ξένο που είναι λιγότερο ανεκτική ή 
και εχθρική. Όσον αφορά τα περιστατικά ρατσιστικής βίας η συλλογή, καταγραφή και 
ανάλυσή τους αποσκοπεί πρωτίστως στη διαμόρφωση προτάσεων  αποτελεσματικής 
αντιμετώπισής τους, στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας που δεν μπορεί να 
ανέχεται τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Οι προτάσεις όμως σε επίπεδο πρόληψης είναι 
ένα πολύ δυσκολότερο εγχείρημα, γιατί άπτονται ζητημάτων γενικότερης 
μεταναστευτικής και κοινωνικής πολιτικής, θεμάτων τάξης και ασφάλειας κλπ.  Το 
ζήτημα δε της ανοχής μερίδας του πληθυσμού έναντι στην ρατσιστική βία, πρέπει να 
αποτελέσει θέμα ιδιαίτερου προβληματισμού.  
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και αναφέρθηκε στα εξής θέματα προς συζήτηση:  
Πρακτικά ζητήματα καταγραφής, με άλλα λόγια τι είδους προβλήματα προκύπτουν 
κατά την καταγραφή των περιστατικών (π.χ. προτάσεις από τις ΜΚΟ και τους φορείς 
σχετικά με προσθέσεις /αλλαγές στη φόρμα καταγραφής). 
Χρονοδιάγραμμα επόμενων βημάτων: τι είδους συμπεράσματα, ποσοτικά και ποιοτικά, 
βγαίνουν από τα περιστατικά και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις των 
συμμετεχόντων φορέων. Πρόταση να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να βρεθεί και να 
χρησιμοποιηθεί μια εμβληματική περίπτωση για τα περιστατικά ρατσιστικής βίας και, 
Αντιδράσεις του Δικτύου σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων ( για παράδειγμα το 
πογκρόμ στην Αθήνα στις 28.01.2012). 
 
Στη συνέχεια η Βοηθός του Τομέα Προστασίας του Γραφείου της ΥΑ, έκανε μια πρώτη 
αξιολόγηση για τους τρεις μήνες που πέρασαν. Μέχρι σήμερα μόνο 9 περιστατικά 
έχουν γνωστοποιηθεί στους συντονιστές, αλλά μετά από προφορικές συνομιλίες με 
τους φορείς υπάρχει ενημέρωση ότι εκκρεμεί η αποστολή και άλλων (π.χ. εκκρεμούν 
32 ακόμη από την οργάνωση PRAKSIS). Εκλήθησαν όσοι έχουν στοιχεία να τα 
κοινοποιήσουν στους συντονιστές άμεσα. Επίσης η Βοηθός του Τομέα Προστασίας 
επισήμανε πως υπάρχουν περιστατικά ρατσιστικής βίας στον Τύπο και σχετικά δελτία 
τύπου από οργανώσεις που δεν συμμετέχουν στο Δίκτυο. Για αυτό το λόγο χρειάζεται 
προσέγγιση των οργανώσεων από το Δίκτυο για να καταγραφούν όσα περιστατικά δεν 
καταγράφηκαν. 
 
Ο εκπρόσωπος της Ομάδας Δικηγόρων αναφέρθηκε στη συνέχεια στα δύο 
περιστατικά που έχει καταγράψει η Ομάδα, ένα περιστατικό ομαδικής βίας και ένα 
περιστατικό που, κατά την άποψή του, αναδεικνύει το θέμα του αφανούς εγκλήματος 
μιας και το θύμα διστάζει να καταγγείλει το γεγονός παρά τις επιβεβαιώσεις των 
δικηγόρων πως θα το βοηθήσουν (ενώ δεν διστάζει να συμπληρώσει τη φόρμα του 
Δικτύου ανώνυμα). Τίθεται λοιπόν το ερώτημα πως μπορεί να μειωθεί αυτός ο 
δισταγμός,, αν κάτι τέτοιο βέβαια επιβεβαιώνεται και από άλλα περιστατικά.  
 
Στον δισταγμό των θυμάτων, ιδιαίτερα όταν δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα, να 
καταγγείλουν στις Αρχές τα εν λόγω περιστατικά αναφέρθηκε και η εκπρόσωπος των 
Γιατρών του Κόσμου, που τόνισε πως συμβαίνουν περιστατικά και τα θύματα δεν 
έρχονται να τα καταγράψουν. Πρόσθεσε πως μπορεί ακόμη και η καταγραφή από 
ιατρικές οργανώσεις να μην θεωρείται ασφαλής από τα θύματα που δεν διαθέτουν 
νομιμοποιητικά έγγραφα. Επίσης, έδωσε έμφαση στη δυσκολία αναγνώρισης και 
ανάδειξης  του ρατσιστικού κίνητρου ορισμένων περιστατικών. Αναφέρθηκε δε και σε 
περίπτωση θύματος που δεν θέλησε να συμπληρώσει τη φόρμα εφόσον δεν θα 
προέβαινε σε επίσημη καταγγελία. 
 



Ο εκπρόσωπος της Βαβέλ ανέπτυξε τον προβληματισμό του σχετικά με τη 
συμπλήρωση της φόρμας κατά τη διάρκεια συνεδρίας. Δεδομένου ότι συγκεκριμένη 
οργάνωση είναι φορέας ψυχικής υγείας και συνεπώς αντιμετωπίζει τα περιστατικά με 
τα οποία έρχεται σε επαφή από κλινική σκοπιά, η συμπλήρωση της φόρμας 
καταγραφής ρατσιστικού περιστατικού δεν ενδείκνυται κατά τη διάρκεια στης 
συνεδρίας.  Διερευνείται η δυνατότητα συμπλήρωσης της φόρμας από άλλο κοινωνικό 
επιστήμονα του φορέα. Αναφερόμενος στη φόρμα, είπε πως δεν είναι κουραστική και 
πως δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες που μπορεί να είναι δύσκολες για το θύμα και 
σημείωσε πως η Βαβέλ έχει στείλει 4 περιστατικά και υπάρχει και ένα καινούριο.  
 
Ο εκπρόσωπος του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών 
τόνισε ως προτεραιότητα όχι την καταγραφή του περιστατικού αλλά το τι θα γίνει μετά 
την καταγραφή. Με άλλα λόγια πρώτος στόχος πρέπει να είναι ο χειρισμός επί της 
ουσίας των περιστατικών με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η οργάνωση και μετά η 
καταγραφή τους. Υπογράμμισε δε κι αυτός πως ο φόβος και το αίσθημα αδιαφορίας 
που αποκομίζουν τα θύματα ακόμη και από τις οργανώσεις που ασχολούνται με τα 
περιστατικά οδηγούν σε μη καταγραφή. Έθιξε το θέμα της αυθαιρεσίας των αρχών 
λέγοντας πως όσοι προχώρησαν σε καταγγελία κατέληξαν κρατούμενοι. Το Δίκτυο 
Κοινωνικής Υποστήριξης μαζί με άλλες οργανώσεις ήθελαν να δημιουργήσουν μια 
γραμμή SOS γι’ αυτό το λόγο.  Τέλος, ενημέρωσε πως εκκρεμεί η απόφαση του 
Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών σχετικά με τη 
συμμετοχή τους στο Δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας.  
 
Στο σημείο αυτό παρενέβη η Βοηθός του Τομέα προστασίας του Γραφείου της ΥΑ 
εξηγώντας πως η φόρμα είναι το κοινό εργαλείο του Δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί 
ως μέσο πίεσης προς την Πολιτεία για τη προώθηση στρατηγικών και την υιοθέτηση 
πολιτικών αντιμετώπισης του φαινομένου. Η φόρμα δεν καθοδηγεί τις οργανώσεις ως 
προς τις αντιδράσεις τους έναντι των περιστατικών, ούτε αντικαθιστά τις οποιεσδήποτε 
ενέργειες η κάθε οργάνωση επιλέγει να κάνει. Όπως εξάλλου επισήμανε και ο 
επικεφαλής του Γραφείου της ΥΑ, η υποβολή στο Κοινοβούλιο εκατό 
καταγεγραμμένων περιστατικών από οργανώσεις στα πλαίσια του Δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της ΥΑ και της ΕΕΔΑ, με συμπεράσματα και προτάσεις, έχει 
κάποιο ιδιαίτερο βάρος. 
 
Στους δισταγμούς των θυμάτων να καταγγείλουν τα περιστατικά αναφέρθηκε και η 
εκπρόσωπος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, η οποία παρατήρησε 
πως οι άνθρωποι που προσφεύγουν στο ΕΣΠ είναι θυμωμένοι και έτσι θέλουν απλά 
να διηγηθούν το περιστατικό και να εκτονώσουν την οργή τους αμφισβητώντας την 
σκοπιμότητα της καταγραφής του. Εξάλλου σημαντικό θέμα παραμένει να πειστούν να 
κάνουν καταγγελία τα θύματα, όταν φοβούνται τις συνέπειες λόγω έλλειψης 
νομιμοποιητικών εγγράφων και όταν η διαδικασία (μήνυση κατ΄αγνώστου) λειτουργεί 
αποτρεπτικά. Έθεσε δε θέμα αξιοπιστίας με βάση συγκεκριμένο παράδειγμα και τόνισε 
πως η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική και για τις περιπτώσεις αναξιόπιστων 
καταγραφών, έτσι ώστε αν κάποιοι νομίζουν πως με την καταγραφή θα βοηθηθούν στο 
αίτημα ασύλου τους, να σταματήσουν να το πιστεύουν.  
 
Στο ΕΣΠ έχουν καταγραφεί 16 περιστατικά από τα οποία τα μισά σχεδόν είναι 
περιστατικά αστυνομικής βίας με ρατσιστικό κίνητρο ενώ παρατηρείται άρνηση 
καταγραφής τους από την Αστυνομία. Η εκπρόσωπος του ΕΣΠ αμφισβήτησε τη 
χρησιμότητα των μηνύσεων κατ’αγνώστου, δεδομένου και του γεγονότος πως ο 
μηνυτής πρέπει να πληρώσει τα έξοδα για το παράβολο ενώ μιλώντας για τις φόρμες 
του ΕΣΠ, είπε πως ενδεχομένως να μην βοηθούν στην καταγραφή. Με την άποψη της 
εκπρόσωπου του ΕΣΠ για τις μηνύσεις διαφώνησε ο εκπρόσωπος της ΕΕΔΑ, ο 
οποίος τόνισε πως από τη στιγμή που η ρατσιστική βία συγκαλύπτεται, δεν μπορούμε 
να απορρίψουμε το μοναδικό εργαλείο που μας παρέχει ο νόμος, τη μήνυση 



κατ’αγνώστων, ακόμη και ως μέσο πίεσης προς τις Αρχές, έτσι ώστε να τεθεί 
σημαντικός αριθμός περιπτώσεων για τις οποίες ασκήθηκε μήνυση στο αρχείο. Τι 
γίνεται όμως στην περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να ασκήσει μήνυση, όπως 
επισήμανε η εκπρόσωπος του ΕΣΠ, θέτοντας το ερώτημα αν υπάρχει κάποια άλλη 
ενέργεια στην οποία μπορεί να προβεί. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Συνηγόρου 
του Πολίτη, έχει τη δυνατότητα να στραφεί στο Συνήγορο του Πολίτη και έτσι να μην 
χρειαστεί να έρθει σε επαφή με την Αστυνομία. Ο Συνήγορος θα επικοινωνήσει στη 
συνέχεια εγγράφως με τις Αρχές. Μακροπρόθεσμα αυτό θα αλλάξει το κλίμα και η 
Αστυνομία θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να δέχεται τις καταγγελίες, λόγω της 
σωρείας τέτοιων εγγράφων που θα αποστέλλονται από το Συνήγορο, και προκειμένου 
να σταματήσει η αποστολή τους. 
 
Αναφερόμενος σ’ ένα άλλο ζήτημα ο εκπρόσωπος της Βαβέλ τόνισε πως στην 
πλειοψηφία τους τα θύματα δεν γνωρίζουν το λόγο της επίθεσης, υπάρχουν 
περιστατικά στα οποία το ρατσιστικό κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο, όταν για παράδειγμα 
η επίθεση γίνεται και για να τους ληστέψουν. Πρόκειται για περιπτώσεις, όπως είπε η 
Βοηθός του Τομέα Προστασίας της ΥΑ, όπου ο δράστης έχει «διπλό κίνητρο» (mixed 
motive), π.χ κίνητρο ληστείας και ρατσιστικό κίνητρο, αν υπάρχουν στοιχεία που 
μπορούν να αναδείξουν τέτοιο κίνητρο. Πρόσθεσε δε στο σημείο αυτό πως είναι 
σημαντικό να ερωτώνται τα θύματα αν θέλουν να συμπληρώσουν τη φόρμα, 
προκειμένου να γνωρίζουμε αν θέλουν ενεργά να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία 
καταγραφής.  
 
Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του i-Red αναφερόμενος στο Δίκτυο, υπογράμμισε πως 
το δυνατότερο στοιχείο είναι η αμεσότητα της μαρτυρίας των ανθρώπων που 
προβαίνουν σε καταγραφή ενώ η εκπρόσωπος της Μετάδρασης ανέφερε ένα 
καταγεγραμμένο περιστατικό, στο οποίο υπήρχαν μάρτυρες, που όμως δεν 
προέβησαν σε καμία ενέργεια και η Αστυνομία έδιωξε το θύμα, το οποίο ήταν 
αναγνωρισμένος πρόσφυγας. Υποστήριξε δε πως το μεγαλύτερο θέμα είναι η διάχυση 
πληροφοριών και η ενημέρωση σχετικά με το Δίκτυο καταγραφής. Στο σημείο αυτό η 
Βοηθός του Τομέα Προστασίας επισήμανε πως αυξάνοντας την ενημέρωση, 
αυξάνονται και οι προσδοκίες των θυμάτων και ο επικεφαλής του Γραφείου της ΥΑ 
έκανε λόγο για ανάγκη συνάντησης με τις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, 
προκειμένου να ενημερωθούν με πληρότητα και σαφήνεια. Ο εκπρόσωπος της ΕΕΔΑ 
πρόσθεσε εδώ πως αν το Δίκτυο και οι συμμετέχοντες φορείς πραγματοποιήσουν 
άνοιγμα προς άλλους χώρους, τότε θα πρέπει να προσεγγίσουν τις Δημοτικές Αρχές, 
και να αναδείξουν το ζήτημα των αστέγων, εφόσον οι άστεγοι, ως κατηγορία του 
πληθυσμού, αποτελούν πρωτογενώς θύματα ρατσιστικής βίας στην Ευρώπη και κάτι 
ανάλογο πρόκειται να συμβεί και στην Ελλάδα. 
 
Παίρνοντας το λόγο η εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας εξήγησε πως λόγω 
έλλειψης προσωπικού που θα μπορούσε να στηρίξει τις καταγραφές, δεν είχαν κανένα 
καταγεγραμμένο περιστατικό και αναφέρθηκε εκ νέου σε πρόσφατα σοβαρά 
περιστατικά Αστυνομικής βίας κατά αλλοδαπών τονίζοντας την ευαλωτότητα των 
θυμάτων. Τόσο η εκπρόσωπος των Γιατρών του Κόσμου, όσο και η εκπρόσωπος του 
ΕΣΠ, έκαναν λόγο για τη διακριτική μεταχείριση των αλλοδαπών έναντι των Ελλήνων 
κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους από την Αστυνομία. Στην περίπτωση των 
Ελλήνων πολιτών αν γίνει προσαγωγή στο Αστυνομικό Τμήμα, αυτή πραγματοποιείται 
χωρίς την άσκηση σωματικής βίας, ενώ στην περίπτωση των αλλοδαπών, ο έλεγχος 
π.χ. του δελτίου αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα) συνοδεύεται και από άσκηση βίας. 
 
Το θέμα της ελλιπούς καταγραφής και της σαφούς άρνησης των θυμάτων να προβούν 
σε καταγγελία επανέφερε στη συνέχεια η εκπρόσωπος του Οικουμενικού 
Προγράμματος Προσφύγων αναφέροντας πως έχουν συμπληρωθεί μόνο τρεις φόρμες 
από τη συγκεκριμένη οργάνωση, αριθμός που δεν ανταποκρίνεται στην 



πραγματικότητα των περιστατικών που συμβαίνουν (το 90% των περιπτώσεων δεν 
θέλουν να προχωρήσουν το θέμα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Δικτύου 
Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών). Τόνισε δε εκ νέου την ανάγκη 
να μην λειτουργεί το Δίκτυο απλά στατιστικά. Και η εκπρόσωπος του PRAKSIS 
αναφέρθηκε στο γεγονός πως είναι ευκολότερη η καταγραφή λεκτικής βίας από τη 
σωματική. Αυτό που παρατηρείται στην περίπτωση της σωματικής είναι η ανασκευή 
της αφήγησης λόγω φόβου και πάλι. Τέλος η εκπρόσωπος του PRAKSIS έθεσε το 
ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης λόγω χρώματος μέσω της άρνησης παροχής 
υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.  
 
Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής του Γραφείου της ΥΑ ανακεφαλαίωσε τα θέματα που 
τίθενται στο κλείσιμο του τριμήνου λειτουργίας του Δικτύου: 1) χρειάζεται να μπει 
χρονοδιάγραμμα για τη συλλογή και επεξεργασία του υλικού 2) χρειάζεται να 
αντιμετωπιστεί η απροθυμία καταγραφής και η μη κατανόηση της σκοπιμότητας της με 
τη δημιουργία και προώθηση ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσας - μια ομάδα να 
αναλάβει τη σχετική προεργασία) και 3) το Δίκτυο πρέπει να έρθει σε επαφή με τις 
κοινότητες (π.χ. Forum Προσφύγων και Μεταναστών) και να τις ενημερώσει, 
φροντίζοντας παράλληλα να μη δημιουργούνται προσδοκίες στα θύματα, αναφορικά 
με τη περαιτέρω διερεύνηση των συγκεκριμένων καταγγελιών τους. Επίσης, 
συμφωνήθηκε ομόφωνα η συνέχιση της χρήσης της φόρμας για την καταγραφή των 
περιστατικών ρατσιστικής βίας κατά το 2012.  
 
Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του i-Red, που είπε πως παρά τα δυνατά 
του σημεία η μέθοδος καταγραφής αντιμετωπίζει ζητήματα αξιοπιστίας ως προς τον 
αριθμό θυμάτων και τόνισε πως η όλη προσπάθεια πρέπει να προχωρήσει ποιοτικά σε 
βάθος (με test cases, όπως είπε και η Βοηθός του Τομέα Προστασίας). Και για τον 
εκπρόσωπο του i-Red, μείζον πρόβλημα αποτελεί η στάση της Αστυνομίας που 
πρέπει να αλλάξει. Έκανε δε λόγο για την ανάγκη δημιουργίας ειδικών σωμάτων μέσα 
στην Αστυνομία για ορισμένες πολυπολιτισμικές περιοχές, όπως η Αθήνα. Πρότεινε οι 
πιο σημαντικές περιπτώσεις να προχωρήσουν δικαστικά, έτσι ώστε να προβληθεί το 
θύμα ως ένας κανονικός πολίτης, που εργάζεται και συνεισφέρει στο σύνολο. Τέλος, 
ενημέρωσε ότι το i-Red προβαίνει σε καταγραφή συγκεκριμένων περιστατικών με 
συγκεκριμένα κριτήρια. Στο σημείο αυτό ο εκπρόσωπος της ΕΕΔΑ συνοψίζοντας τα 
μέχρι τώρα λεχθέντα και θέτοντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το άμεσο 
μέλλον, συμφώνησε πως το ισχυρό χαρτί του δικτύου δεν είναι η στατιστική απεικόνιση 
της ρατσιστικής βίας αλλά η τεκμηρίωση.  
 
Ο εκπρόσωπος της ΕΕΔΑ έκανε λόγο για την ανάγκη επίσημης δημόσιας παρέμβασης 
του Δικτύου στις Αρχές με παρουσίαση πολλών περιστατικών, συνοδευόμενων από 
συμπεράσματα και προτάσεις και μετά παρέμβαση με Δελτία Τύπου για σημαντικά 
περιστατικά σε μια πιο μόνιμη βάση.  
 
Ο εκπρόσωπος του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών 
επανέφερε το θέμα του θεσμικού ρατσισμού που στηρίζει τη ρατσιστική βία καθώς και 
τη στοχοποίηση των αντιρατσιστών ( π.χ. δημοσιογράφοι που χτυπήθηκαν). Για 
στοχοποίηση ατόμων από την Ομάδα Δικηγόρων έκανε λόγο και η εκπρόσωπος του 
ΕΣΠ φέρνοντας ως παράδειγμα τη πρόσφατη δίκη των ΟΥΚ. Παράλληλα η 
εκπρόσωπος του ΕΣΠ έκανε λόγο για την ανάγκη να δημιουργηθεί ενδεχομένως και 
δίκτυο καταγραφής εκφράσεων θεσμικής ρατσιστικής βίας. Στα πλαίσια των εδώ 
αναφορών, ο εκπρόσωπος της Βαβέλ αναφέρθηκε σε έκθεση που συντάσσει η 
οργάνωση με σκοπό να καταγραφούν οι συνέπειες της ρατσιστικής βίας στα άτομα και 
στην ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 
 
Κλείνοντας τη συνάντηση η βοηθός του Τομέα Προστασίας της ΥΑ τόνισε πως κάποια 
περιστατικά θεσμικού ρατσισμού υπάρχουν ήδη στο δημόσιο λόγο. Ο ρόλος λοιπόν 



του Δικτύου είναι να καταγραφούν τα περιστατικά που δεν υπάρχουν κατόπιν έρευνας 
και ανεύρεσής τους. Άρα αυτό που λειτουργεί ως συνεκτικός κρίκος των φορέων που 
συμμετέχουν στο Δίκτυο είναι το κομμάτι της καταγραφής με βάση τη μαρτυρία του 
θύματος.  
 
Τέλος, η Βοηθός του Τομέα Ενημέρωσης της ΥΑ ενημέρωσε τους συμμετέχοντες 
σχετικά με την εκστρατεία ενημέρωσης της ΥΑ για τη ρατσιστική βία και κάλεσε όλους 
τους φορείς να δημοσιεύσουν κάποιο θέμα στη διαδικτυακή πλατφόρμα της 
εκστρατείας. 
 
Η συζήτηση συνεχίστηκε σε νέα συνάντηση του Δικτύου στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 ;με 
έναν απολογισμό του εξαμήνου από τις οργανώσεις που συμμετείχαν στο Δίκτυο149. 
Παρόλη την εμφανή έξαρση των περιστατικών ρατσιστικής βίας τους τελευταίους 
μήνες, παρατηρήθηκε ωστόσο μείωση της καταγραφής αυτών από τις οργανώσεις. Οι 
περισσότερες καταγραφές προέρχονται από τα δυο πολυιατρεία στην Αθήνα, των 
Γιατρών του Κόσμου και του Πράξις. Η πλειοψηφία των θυμάτων ρατσιστικών 
επιθέσεων δεν προσεγγίζουν τις οργανώσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά 
θύματα αγνοούν ακόμη την δυνατότητα που τους προσφέρεται να καταγγείλουν στους 
φορείς τα περιστατικά ενώ άλλοι δεν θεωρούν ότι η απλή καταγραφή μπορεί να 
οδηγήσει σε μια ουσιώδη αλλαγή για τους ίδιους.  
 
Όσον αφορά τα αποτελέσματα του εξαμήνου, τα ποσοτικά στοιχεία φέρουν ως εξής: 
38 περιστατικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012 και ύστερα από την προσπάθεια 
προσέγγισης των θυμάτων από την ΥΑ και άλλες οργανώσεις, οι καταγραφές 
διπλασιάστηκαν μέσα στους επόμενους 3 μήνες. 
 
Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τονίστηκε με ιδιαίτερη έμφαση η προφανής 
αύξηση της βίας καθώς και η χρήση  βίαιων αντικειμένων (μαχαίρια, σιδερογροθιές, 
αλυσίδες) και σκυλιών. Επίσης, υπογραμμίστηκε η ομοιότητα στην ενδυμασία των 
θυτών (οι περισσότεροι θύτες φορούν μαύρα ρούχα και έχουν ξυρισμένα κεφάλια). 
Αναφέρθηκε ακόμα η άνοδος των ομαδικών επιθέσεων (καταγράφηκαν περιστατικά με 
ομάδα  30 μοτοσικλετιστών). Σημειώθηκε επιπλέον ότι οι Αφγανοί εξακολουθούν να 
είναι τα κύρια θύματα ρατσιστικών επιθέσεων. Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη 
συμμετοχή ένστολων δραστών. Συνεπώς συμφωνήθηκε  η ανάγκη να αναφερθεί ο 
ρόλος της αστυνομίας στον κύκλο ατιμωρησίας καθώς και το γεγονός ότι 
αποθαρρύνονται τα θύματα να καταθέσουν μηνύσεις. Συμφωνήθηκε να δοθεί έμφαση 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά , τόσο των καταγεγραμμένων περιστατικών όσο και 
αυτών που είδαν το φως της δημοσιότητας. 
 
Τέλος, συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν αποσπάσματα περιγραφών από τα θύματα, 
με την αντίστοιχη συγκατάθεσή τους. 
Με ιδιαίτερη προσοχή συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης του Δικτύου καθώς και 
κινητοποίηση άλλων ομάδων. 
Σημειώθηκε ότι η ΥΑ και η ΕΕΔΑ έχουν οργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις με 
κοινότητες μεταναστών όπως η κοινότητα Μπαγκλαντεσιανών, Πακιστανών και 
Αιγυπτίων και με τον Σύλλογο Ενωμένων Αφγανών. 
Επίσης τονίστηκε η σημασία της προσπάθειας ένταξης των νοσοκομείων στην 
καταγραφή ρατσιστικής βίας (πχ το νοσοκομείο της Νίκαιας). 
 
Επιπλέον, συμφωνήθηκε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην προβολή του Δικτύου. 
Ειδικότερα, τονίστηκε η σημασία να αποκτήσει «μια εικόνα  και μια ταυτότητα» (να 
αποκτήσει ένα σήμα, ένα ξεχωριστό τηλέφωνο) 
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Προτάθηκε επίσης η μετάδοση στο internet μιας ζωντανής συζήτησης σχετικά με τα 
καυτά θέματα της μεταναστευτικής επικαιρότητας. 
 
Ακόμα, συζητήθηκαν τρόποι διεύρυνσης της θεσμικής παρέμβασης του Δικτύου. Στο 
πλαίσιο αυτό, προτάθηκε η δημιουργία μιας πενταμελούς επιτροπής η οποία θα 
εκπροσωπεί το Δίκτυο σε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία, και η οποία θα 
αποτελείται, εκτός από τους επικεφαλής της ΕΕΔΑ και της ΥΑ, από έναν εκπρόσωπο 
των ιατρικών οργανώσεων, έναν εκπρόσωπο των νομικών οργανώσεων καθώς και 
έναν εκπρόσωπο των οργανώσεων προσφύγων και μεταναστών με εναλλαγή στη 
σύνθεση εκ περιτροπής. 
Σχετική συζήτηση έγινε για την χρηματοδότηση από το Open Society Foundation.  
Προτάθηκε οι αποδέκτες της χρηματοδότησης να είναι λίγες οργανώσεις, οι οποίες 
όμως θα δρουν σύμφωνα με το συλλογικό συμφέρον του Δικτύου. 
Οι φορείς που ενδιαφέρονται εκλήθησαν να επικοινωνήσουν με την Δ. Καπετανάκη για 
περαιτέρω συζήτηση. 
Η ΥΑ επεσήμανε ότι έχει προχωρήσει σε ένα draft του φυλλαδίου το οποίο θα εκδοθεί 
σε διάφορες γλώσσες και που θα ενημερώνει για τη σημασία της καταγραφής των 
περιστατικών ρατσιστικής βίας. 
 
 
Τρία νέα μέλη έχουν ενταχτεί στο Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας: 
 

- ο Σύλλογος Ενωμένων Αφγανών 
- η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Σύλλογου της Ρόδου 
- το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών 

ενώ ενδιαφέρον εξέφρασε και η Ομάδα Στήριξης Προσφύγων και Μεταναστών της 
Χίου. 
 
Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη το Δίκτυο να επικοινωνήσει με συγκεκριμένους φορείς 
με σκοπό την ένταξη τους όπως συλλόγους εκπαιδευτικών (πχ. σχολεία στην Καλλιθέα 
η στον Άγιο Παντελεήμονα) και γιατρών. 
 
Η επικεφαλής του Τομέα Ενημέρωσης της Υ.Α. παρουσίασε τη διαδικασία ανανέωσης 
και εμπλουτισμού της ιστοσελίδας 1againstracism.gr, που αποτελεί την πλατφόρμα της 
εκστρατείας «Και 1 θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ». Στόχος αυτής της προσπάθειας 
είναι το site να αποτελέσει κόμβο ενημέρωσης τόσο για το κοινό όσο και για 
δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, αναφορικά με τα θέματα ρατσισμού και 
ρατσιστικής βίας.  
Υπογράμμισε ότι η ιστοσελίδα μπορεί να παίξει καίριο ρόλο στην προώθηση του έργου 
του Δικτύου συνολικά, δημοσιεύοντας συνεντεύξεις με τους επικεφαλής των 
Οργανώσεων που το απαρτίζουν, αναρτώντας τα δελτία Τύπου τους και 
προβάλλοντας το έργο κάθε οργάνωσης ξεχωριστά.  
Στη συνέχεια, ζήτησε τη συνδρομή του Δικτύου στην προσπάθεια δημοσιοποίησης των 
περιστατικών ρατσιστικής βίας τα οποία καταγράφονται. Η δημοσιοποίηση της 
περιγραφής των περιστατικών, που θα συνοδεύεται από την προσωπική ιστορία των 
θυμάτων, μπορεί να αποβεί πολύ πιο αποτελεσματική για την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης από την απλή προβολή στατιστικών στοιχείων. Μπορεί να φέρει στην 
επιφάνεια υποθέσεις βίας που δεν παρουσιάζονται στα Μέσα Ενημέρωσης, δίνει 
υπόσταση στα θύματα, διευκολύνει στην κατανόηση των κοινοτήτων που πέφτουν 
θύματα βίας, κι έτσι συμβάλλει ενεργά προς τη συμβίωση.  
Για τους παραπάνω λόγους, η Υ.Α. ζήτησε από τις οργανώσεις του Δικτύου την όσο το 
δυνατόν πιο άμεση ενημέρωση, όταν καταγράφουν ένα περιστατικό ρατσιστικής βίας, 
προκειμένου αυτό να δημοσιευτεί στην πλατφόρμα και να προωθηθεί στα Μέσα 
Ενημέρωσης -φυσικά, μόνον όταν υπάρχει συγκατάθεση του θύματος. Επίσης, 
πρότεινε την προσθήκη στη Φόρμα Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας ενός 



επιπλέον πεδίου που θα ζητά τη συγκατάθεση στη δημοσιοποίηση του περιστατικού, 
το οποίο θα συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.  

 
 
 

3. Παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων πιλοτικής φάσης 1.10.2011-
31.12.2011 του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 
(Μάρτιος 2012) 

 
 
Η συστηματική καταγραφή πράξεων βίας με ρατσιστικό κίνητρο ξεκίνησε πιλοτικά την 
1η Οκτωβρίου βάσει κοινής  Φόρμας Καταγραφής Ρατσιστικού Περιστατικού με στόχο 
να προκύπτουν σαφείς και ολοκληρωμένες κατά το δυνατόν ενδείξεις για τις ποσοτικές 
και ποιοτικές τάσεις της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα150. Εντός του πιλοτικού 
τριμήνου, καταγράφηκαν περιστατικά κυρίως στη γεωγραφική περιοχή στην οποία 
δραστηριοποιούνται οι συμμετέχοντες φορείς, δηλαδή στις περιοχές του κέντρου της 
Αθήνας (πλησίον της Ομόνοιας, στην πλατεία Αττικής, στον Άγιο Παντελεήμονα) και σε 
ορισμένες περιοχές της Πάτρας. Επομένως, λόγω των σοβαρών γεωγραφικών 
περιορισμών και της μεθόδου καταγραφής βάσει αυτόβουλης μαρτυρίας του θύματος, 
τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν ένα μικρό έως ελάχιστο μόνο δείγμα της 
πραγματικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες φορείς διαπίστωσαν ότι ακόμα και στις 
περιπτώσεις στις οποίες το θύμα, συχνά με νωπά τα σημάδια της βίας, αναζητά 
κάποια βοήθεια στις υπηρεσίες τους, αποφεύγει την καταγγελία. Οι λόγοι αυτής της 
απροθυμίας μπορούν να αναζητηθούν στον φόβο, στην έλλειψη εμπιστοσύνης στο 
σύστημα και κάποιες φορές, στην παθητική εξοικείωση με τη ρατσιστική συμπεριφορά.  
 
Συνοπτικά, καταγράφηκαν κατά την περίοδο 1.10.2011-31.12.2011, 63 περιστατικά 
ρατσιστικής βίας. Στα 51 από αυτά εμπλέκονται περισσότεροι θύτες.  
 
Στοιχεία σχετικά με τους θύτες: 18 θύτες φέρονται να λειτουργούν ως μέλη 
εξτρεμιστικών ομάδων και 26 ως μεμονωμένοι πολίτες. Οι περισσότεροι θύτες είναι 
άνδρες (61 έναντι 2 γυναικών). Σημειώνεται ωστόσο ότι στα ομαδικά περιστατικά 
εμπλέκονται και γυναίκες.  
Στοιχεία σχετικά με τα θύματα: κυρίως άνδρες, με αναλογία 56 προς 7 γυναίκες (στα 
περιστατικά με περισσότερα θύματα η καταγραφή βασίστηκε στη μαρτυρία 1 θύματος). 
Τα θύματα προέρχονται κυρίως από το Αφγανιστάν (25), την Υποσαχάρια Αφρική 
(21), το Μπαγκλαντές (4) και το Πακιστάν (2).  
Εκ των θυμάτων, 27 είναι χωρίς χαρτιά, 23 αιτούντες άσυλο, 5 νόμιμα διαμένοντες, 1 
αναγνωρισμένος πρόσφυγας  και 1 με καθεστώς επικουρικής προστασίας (σε 6 
περιπτώσεις το καθεστώς του θύματος είναι άγνωστο).  
Στοιχεία σχετικά με την πράξη: κυρίως σωματικές βλάβες (30) και βαριές σωματικές 
βλάβες (12) (10 με ανάγκη ιατρικής περίθαλψης). Καταγράφηκαν, τέλος, κρούσματα 
καταστροφής περιουσιακών στοιχείων (καταστροφή οχήματος διανομής 
παντοπωλείου, εμπρησμός ανθοπωλείου). 
 

Επιπλέον, προκύπτει μια τάση ομαδικής βίας με τη συμμετοχή ανηλίκων. Στις 
περιπτώσεις αυτές καταγράφεται στοιχειώδης οργάνωση στο δημόσιο χώρο (πλατείες 
κλπ.) και χρήση αυτοσχέδιων κυρίως όπλων, ωστόσο δυνάμει φονικών. Επιπλέον, 
προκύπτει η πρακτική «περιπολίας» από μαυροφορεμένους μοτοσικλετιστές, με κράνη 
ή καλυμμένο πρόσωπο οι οποίοι επιτίθενται εν κινήσει και συχνά σε στάσεις 
λεωφορείων. Οι ομάδες επίσης χρησιμοποιούν μεγαλόσωμους σκύλους για 
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εκφοβισμό. Οι επιθέσεις κατά των γυναικών έχουν στοιχεία απειλής της γενετήσιας 
αξιοπρέπειάς τους με ρητή σύνδεση με το χρώμα τους.  
 
Ειδική κατηγορία αποτελούν τα 18 περιστατικά όπου συνδέεται η αστυνομική με τη 
ρατσιστική βία (10 στην Αθήνα και 8 στην Πάτρα). Πρόκειται για περιστατικά στα οποία  
ένστολοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και σε επιχειρήσεις ρουτίνας, 
καταφεύγουν σε έκνομες ενέργειες και πρακτικές άσκησης βίας. Καταγράφηκαν επίσης 
περιπτώσεις προσαγωγών στα αστυνομικά τμήματα, κράτησης και κακομεταχείρισης 
για ορισμένο χρονικό διάστημα κάποιων ωρών, καθώς και η καταστροφή 
νομιμοποιητικών εγγράφων. Σε μια περίπτωση, ένστολος κατέστρεψε φάρμακα τα 
οποία ο αλλοδαπός είχε προμηθευτεί από ιατρείο ΜΚΟ.  
 
Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας διαπιστώνει ότι τα 
αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και η ανησυχία 
αυξάνεται από το γεγονός ότι δεν πρόκειται καν για την κορυφή του παγόβουνου. Η 
βραχύβια πιλοτική περίοδος, οι περιορισμένοι πόροι του δικτύου, η ανάγκη ενίσχυσης 
της συνεργασίας με τις μεταναστευτικές κοινότητες και η συχνή δημοσιοποίηση 
περιστατικών σε άλλες περιοχές  από αυτές όπου δραστηριοποιούνται οι 
συμμετέχοντες φορείς φανερώνουν ότι η ρατσιστική βία εξαπλώνεται με τρομακτικούς 
ρυθμούς και απειλεί την ήδη πληγείσα κοινωνική συνοχή. Επισημαίνεται με τη 
μεγαλύτερη δυνατή έμφαση πως στις παρούσες συνθήκες οικονομικής ύφεσης, ρήξης 
του κοινωνικού ιστού και ταχύτατης περιθωριοποίησης ομάδων του πληθυσμού, το 
φαινόμενο απειλεί να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 
 
Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας υπενθυμίζει ότι η ατιμωρησία 
πυροδοτεί την εγκληματικότητα, διαιωνίζει τον φαύλο κύκλο της βίας και υποδαυλίζει 
τις κοινωνικές διαμάχες. Για τους λόγους αυτούς,  προτείνει στην Πολιτεία: 

→ τη  δημιουργία ενός ενιαίου ειδικού συστήματος καταγραφής ρατσιστικών 
εγκλημάτων, το οποίο θα διαχειρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το σύστημα αυτό θα 
συνδέει τα στοιχεία των ΜΚΟ, των νοσοκομείων και άλλων κατάλληλων φορέων.  

→ την σταθερή συνεργασία με το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής, 
τις ΜΚΟ και τις κοινότητες των μεταναστών,  οι οποίες έρχονται σε επαφή με τα 
θύματα, με σκοπό την αναζήτηση κατάλληλων λύσεων και τον σχεδιασμό 
συγκεκριμένων μέτρων κατά της ρατσιστικής βίας. 

→ την καθιέρωση ειδικών οδηγιών επί των διαδικασιών αστυνομικής διερεύνησης 
του ρατσιστικού εγκλήματος, την καταπολέμησης της ανοχής εκ μέρους των 
αστυνομικών οργάνων τέτοιων συμπεριφορών και τη διασφάλιση της παραπομπής 
στη δικαιοσύνη των δραστών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. 
 
Οι οργανώσεις και οι φορείς που συμμετέχουν στο Δίκτυο γνωρίζουν ότι τα σοβαρά 
προβλήματα υποβάθμισης και αυξημένης παραβατικότητας, που χαρακτηρίζουν μια 
σειρά περιοχές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό περιθωριοποιημένων μεταναστών 
και προσφύγων, αποτελούν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν κοινωνικές 
εντάσεις, ξενοφοβικές συμπεριφορές, ακόμη και ανοχή μερίδας του πληθυσμού 
απέναντι σε φαινόμενα βίας με ρατσιστικά κίνητρα. Γι’ αυτό και επισημαίνουν ότι, οι 
παραπάνω προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πράξεων ρατσιστικής 
βίας, πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα και πολιτικές βελτίωσης του κλίματος 
ασφάλειας στις γειτονιές, πάταξη των κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων, εμπορίας 
ναρκωτικών, πορνείας και εγκληματικότητας, αναβάθμισης των περιοχών αυτών και 
ανακούφισης του συνόλου του πληθυσμού, περιορισμού της γκετοποίησης άπορων/ 
άστεγων μεταναστών και προσφύγων και προώθησης της κοινωνικής τους ένταξης, 
όπου αυτό είναι δυνατό.  
 



4. Παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων πιλοτικής φάσης 1.1.2012- 
30.9.2012 του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 
 
Όπως δημοσιοποιήθηκε στις 23/10/2012, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 
2012 το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε, μέσω 
συνεντεύξεων με τα θύματα, 87 περιστατικά ρατσιστικής βίας εναντίον προσφύγων και 
μεταναστών, εκ των οποίων τα 83 έγιναν σε δημόσιους χώρους (πλατείες, δρόμους, 
μέσα μαζικής μεταφοράς)151. Η πλειοψηφία των περιστατικών αφορά σωματικές 
επιθέσεις κατά αλλοδαπών ενώ οι τύποι των εγκληματικών πράξεων είναι κυρίως 
βαριά σωματική βλάβη (σε 50 περιστατικά) και απλή σωματική βλάβη (30 
περιστατικά). Καταγράφηκαν επίσης 2 περιπτώσεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και 
εμπρησμών εναντίων επιχειρήσεων ή κατοικιών αλλοδαπών, όπως η περίπτωση 
εμπρησμού ενός κομμωτηρίου Πακιστανού υπηκόου στη Μεταμόρφωση καθώς και η 
επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε συγκεκριμένο οίκημα που 
διαμένουν Σύριοι πρόσφυγες στην περιοχή του Νέου Κόσμου.      
 
73 περιστατικά έλαβαν χώρα στην Αθήνα και συγκεκριμένα σε περιοχές του κέντρου 
όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, η Αττική, η πλατεία Αμερικής και άλλες περιοχές γύρω 
από την Ομόνοια, ενώ καταγράφηκαν 5 περιστατικά στην Πάτρα και 3 στην ευρύτερη 
περιοχή του Πειραιά.  
 
Τα θύματα τα οποία ήρθαν σε επαφή με τα μέλη του Δικτύου στα πλαίσια της 
καταγραφής ήταν 85 άντρες και 2 γυναίκες, στην πλειοψηφία τους από 18 έως 35 
χρονών, κυρίως από το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, τη Γουινέα, το Πακιστάν και τη 
Σομαλία. Όσον αφορά στο νομικό καθεστώς των θυμάτων, 29 ήταν αιτούντες άσυλο, 2 
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, 7 με άδεια παραμονής, ενώ 43 ήταν χωρίς 
νομιμοποιητικά έγγραφα ή υπό καθεστώς απέλασης (σε 6 περιπτώσεις το καθεστώς 
του θύματος είναι άγνωστο).   
 
Σε 84 εκ των 87 περιστατικών τα θύματα αναφέρουν ως λόγο της επίθεσης το γεγονός 
ότι ήταν αλλοδαποί και ότι στοχοποιήθηκαν είτε λόγω του χρώματός τους, είτε λόγω 
κάποιου άλλου χαρακτηριστικού που αποκάλυπτε την αλλοδαπότητά τους (στις 
περιπτώσεις επίθεσης κατά γυναικών, και τα δύο θύματα πιστεύουν ότι 
στοχοποιήθηκαν επειδή φορούσαν μαντίλα).  Στην πλειοψηφία των περιστατικών ο 
λόγος επίθεσης έγινε αντιληπτός από τα θύματα καθώς οι επιθέσεις συνοδεύονταν 
από λεκτικές ύβρεις και απειλές κατά των αλλοδαπών.  
 
Όσον αφορά στους δράστες, πάντα σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θυμάτων, σε 48 
περιστατικά τα θύματα των επιθέσεων πιστεύουν ότι οι δράστες συνδέονται με 
εξτρεμιστικές ομάδες. Πολλές φορές τα θύματα περιγράφουν τους δράστες να 
κινούνται οργανωμένα σε ομάδες (σε 85 εκ των 87 περιστατικών εμπλέκονται 
περισσότεροι του ενός δράστες), ντυμένοι με μαύρα ρούχα και ενίοτε με στρατιωτικά 
παντελόνια, φορώντας κράνη ή έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ενώ έχει 
καταγραφεί η συμμετοχή ανηλίκων σε σχετικές επιθέσεις. Οι περισσότερες επιθέσεις 
γίνονται μετά τη δύση του ηλίου. Αναφέρεται ως πολύ συνηθισμένη πρακτική η 
«περιπολία» από μαυροφορεμένους μοτοσικλετιστές, ως αυτόκλητες ομάδες 
πολιτοφυλακής, οι οποίοι επιτίθενται σε πρόσφυγες και μετανάστες στο δρόμο, σε 
πλατείες ή σε στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.  Μέλη των ομάδων σταματούν και 
ρωτούν τους αλλοδαπούς την προέλευσή τους και στη συνέχεια επιτίθενται. Τα θύματα 
μιλούν για περιοχές στην Αθήνα που αποτελούν πραγματικό άβατο λόγω του φόβου 
των επιθέσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα θύματα των επιθέσεων ή οι μάρτυρες 
ανέφεραν ότι ανάμεσα στους δράστες των επιθέσεων αναγνώρισαν άτομα που 
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συνδέονται με τη Χρυσή Αυγή, είτε επειδή φόραγαν διακριτικά της οργάνωσης, είτε 
επειδή τα πρόσωπά τους συνδέονται με δημόσιες εκδηλώσεις της οργάνωσης στην 
περιοχή.  
 
Ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τη φύση των επιθέσεων που προκύπτουν από την 
καταγραφή των περιστατικών αναδεικνύουν την βιαιότητα των επιθέσεων που 
παρουσιάζεται αυξημένη, ενώ παράλληλα παρατηρείται μεγαλύτερη ανοχή ή φόβος 
από μάρτυρες που ενώ βρίσκονται παρόντες κατά τη διάρκεια επιθέσεων δεν 
παρεμβαίνουν να βοηθήσουν τα θύματα.  Σε πολλά περιστατικά τα θύματα αναφέρουν 
τη χρήση όπλων κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, όπως ρόπαλα, σιδηρολοστούς, 
πτυσσόμενα γκλομπ, αλυσίδες, σιδηρογροθιές, μαχαίρια και σπασμένα μπουκάλια, 
ενώ έχει καταγραφεί η πανομοιότυπη χρήση μεγαλόσωμων σκύλων σε ομάδα που 
δρα στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα και της Αττικής.  Τα θύματα υποφέρουν από 
πολλαπλά τραύματα όπως κατάγματα, θλάσεις, κακώσεις, εκδορές, περιορισμό 
όρασης κ.α. Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο 2012 έλαβε χώρα δολοφονική επίθεση κατά 
ενός Ιρακινού με πιθανολογούμενο ρατσιστικό κίνητρο.   
 
Ειδική κατηγορία αποτελούν τα 15 περιστατικά όπου συνδέεται η αστυνομική με τη 
ρατσιστική βία. Πρόκειται για περιστατικά στα οποία  ένστολοι κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους και σε επιχειρήσεις ρουτίνας, καταφεύγουν σε έκνομες ενέργειες και 
πρακτικές άσκησης βίας. Καταγράφηκαν επίσης περιπτώσεις προσαγωγών στα 
αστυνομικά τμήματα, κράτησης και κακομεταχείρισης για ορισμένο χρονικό διάστημα 
κάποιων ωρών, καθώς και η καταστροφή νομιμοποιητικών εγγράφων. 
 
Όσον αφορά την επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές της χώρας και την κίνηση 
της ποινικής διαδικασίας, μόνο 11 θύματα ανέφεραν ότι έχουν προβεί σε σχετικές 
ενέργειες ενώ 14 θα το επιθυμούσαν. Οι υπόλοιποι δεν θα ήθελαν να προβούν σε 
καμία περαιτέρω ενέργεια είτε επειδή δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα και κατά 
συνέπεια θα κρατηθούν προς έκδοση απόφασης απέλασης, είτε επειδή δεν πιστεύουν 
ότι θα βρουν δικαιοσύνη. Οι στερούμενοι νομιμοποιητικών εγγράφων, ακόμα και στις 
περιπτώσεις στις οποίες επιθυμούν να καταγγείλουν το περιστατικά, τίθενται αυτόματα 
με την έλευσή τους στην αστυνομική αρχή υπό κράτηση προς έκδοση απόφασης 
απέλασης, με συνέπεια να αποτρέπονται να καταγγείλουν οποιοδήποτε σε βάρος τους 
περιστατικό ρατσιστικής βίας. Στην πράξη, αντί οι αστυνομικές αρχές να τους 
αντιμετωπίσουν ως πιθανά θύματα εγκληματικής πράξης,  επιδεικνύουν 
προτεραιότητα στον έλεγχο της νόμιμης διαμονής του θύματος και απέχουν από την 
υποχρεώσή τους να διερευνήσουν το ίδιο το συμβάν που τους καταγγέλλεται. 
Δευτερευόντως και κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας σε βάρος του δράστη ο 
στερούμενος νομιμοποιητικών εγγράφων και πάλι αποθαρρύνεται να συμμετέχει στη 
διαδικασία, καθώς και πάλι απειλείται με σύλληψη και κράτηση προς το σκοπό της 
απέλασης. Σε 22 περιπτώσεις θύματα ρατσιστικών επιθέσεων ανέφεραν ότι 
επιχείρησαν να καταγγείλουν τα περιστατικά στην αστυνομία αλλά αντιμετώπισαν την 
απροθυμία ή αποθάρρυνση και σε ορισμένες περιπτώσεις την άρνηση στην πράξη 
των αστυνομικών αρχών να ανταποκριθούν. 
 
 
Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας διαπίστωσε ήδη από την 
πρώτη πιλοτική καταγραφή των επιθέσεων ότι τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά 
ανησυχητικά και η ανησυχία αυξάνεται από το γεγονός ότι τα περιστατικά που 
καταγράφονται από τα μέλη του Δικτύου δεν αποτελούν παρά μόνο την κορυφή του 
παγόβουνου. Η γεωγραφικά περιορισμένη εμβέλεια των οργανώσεων που 
συμμετέχουν στο Δίκτυο, ο διαδεδομένος φόβος ανάμεσα στα θύματα που συχνά τα 
εμποδίζει να προσεγγίσουν ακόμα και τις οργανώσεις που παρέχουν στήριξη για να 
καταγγείλουν έστω και ανώνυμα τα περιστατικά σε αυτές, αλλά και η αδυναμία των 
οργανώσεων να παρέχουν αποτελεσματική προστασία στα θύματα, αποτελούν 



σοβαρές ενδείξεις ότι ο αριθμός των περιστατικών ρατσιστικής βίας που καταγράφεται 
από το Δίκτυο είναι πολύ μικρότερος του πραγματικού. Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται 
από τη συχνή δημοσιοποίηση περιστατικών σε άλλες περιοχές  από αυτές όπου 
δραστηριοποιούνται οι συμμετέχοντες φορείς φανερώνοντας ότι η ρατσιστική βία 
εξαπλώνεται.   
 
Ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι παρά τις σχετικές 
καταγγελίες από το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας αλλά και 
άλλους εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που έχουν επανειλημμένα καλέσει την 
Ελληνική πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των ρατσιστικών 
επιθέσεων, δεν έχει υπάρξει η ανάλογη ανταπόκριση. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
κανένας από τους δράστες βίαιων ρατσιστικών επιθέσεων δεν έχει καταδικαστεί από 
τη δικαιοσύνη μέχρι σήμερα.   Ήδη από τα πλέον επίσημα χείλη του αρμόδιου 
Υπουργού Δικαιοσύνης διατυπώνεται η παραδοχή ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις 
που έχουν ασκηθεί διώξεις για περιστατικά ρατσιστικής βίας, ενώ διαπιστώνεται 
μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στα στοιχεία που παρέχουν οι επίσημες αρχές περί 
τέλεσης εγκλημάτων ρατσιστικής βίας και τα στοιχεία που προέρχονται από άλλες 
πηγές. 
   
Το κυριότερο πρόβλημα εστιάζεται στην αδυναμία ή απροθυμία των διωκτικών αρχών 
να καταγράψουν τα περιστατικά ρατσιστικής βίας και να προβούν σε επαρκή έρευνα 
και συλλήψεις, ή ενίοτε ακόμα και στην αποθάρρυνση των θυμάτων ρατσιστικής βίας 
που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής να καταγγείλουν περιστατικά 
βίας στις αστυνομικές αρχές.  Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της 
ρατσιστικής βίας προϋποθέτει όμως τη δυνατότητα των ίδιων των θυμάτων να 
απευθύνονται στις αστυνομικές αρχές, και να συμμετέχουν στη διαδικασία δίωξης και 
τιμωρίας των σε βάρος τους πράξεων, χωρίς φόβο να βρεθούν σε ιδιαίτερα δυσμενή 
θέση, ικανή να τους αποτρέψει από τη δίωξη των σε βάρος τους εγκλημάτων. Το 
δημόσιο συμφέρον δίωξης και αντιμετώπισης εγκλημάτων βίας πρέπει να υπερισχύει 
του δημόσιου συμφέροντος ελέγχου της παράνομης διαμονής αλλοδαπών στη χώρα. 
 
 
 

5. Στατιστικά στοιχεία της διεθνούς οργάνωσης «Α21 Campaign» για τα 
θύματα εμπορίας προσώπων στην Ελλάδα 
 
Περίπου 40.000 γυναίκες και παιδιά ηλικίας 12 - 25 ετών θύματα εμπορίας με σκοπό 
την πορνεία υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της διεθνούς 
οργάνωσης Α21 Campaign152. 
 
Σύμφωνα με έκθεση του ελληνικού τμήματος της οργάνωσης που δόθηκε στη 
δημοσιότητα στις 30/5/2012, η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι κυρίως 
χώρα προορισμού και διέλευσης για γυναίκες και παιδιά θύματα. Από τις 40.000 
θύματα, μόνο 100 αναγνωρίζονται κάθε χρόνο ως τέτοια. Η πλειοψηφία των θυμάτων 
στην Ελλάδα προέρχεται από την Ανατολική Ευρώπη τη Ρωσία, και την Αφρική. 
 
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την ίδια έκθεση για τους 
διακινητές των θυμάτων, αφού αν και έχουν συλληφθεί 246 διακινητές, περίπου μόνο 
οι 27 καταδικάστηκαν, δηλαδή, λιγότερο από το 10% των συλληφθέντων. Σύμφωνα, 
τώρα με τα στοιχεία της διεθνούς οργάνωσης, συνολικά σε όλον τον κόσμο 
υπολογίζεται ότι 27 εκ. άνθρωποι είναι θύματα του σύγχρονου δουλεμπορίου. 
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό υποδουλωμένων ανθρώπων στην ιστορία της 
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ανθρωπότητας. O μέσος όρος ηλικίας των θυμάτων που διακινούνται είναι ανήλικα 
παιδιά, κυρίως κορίτσια, ηλικίας 14 ετών ενώ το 99% των θυμάτων δεν διασώζεται 
ποτέ. Στην Ευρώπη, μόνο 1 στους 100.000 διακινητές καταδικάζεται. 
 
 

6. Έκφραση ανησυχίας του Συνήγορου του Πολίτη για την έξαρση της 
ρατσιστικής βίας 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη στις 4/7/2012 εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για 
την αύξηση φαινοµένων ρατσιστικής βίας,  τόσο ως προς τον διαρκώς αυξανόµενο 
αριθµό των περιστατικών,  όσο και ως προς τον τρόπο δράσης και την ένταση της βίας 
που ασκείται και δηλώνει πως θα αναλάβει άµεσα πρωτοβουλίες σ’  αυτή την 
κατεύθυνση,  σε διαβούλευση µε τους αρµόδιους φορείς153..  
  
Πρόσφατα, μάλιστα,  διαπιστώνει οργανωµένη και συστηµατική δράση ακραίων 
οµάδων,  οι οποίες επικαλούµενες το αίσθηµα ανασφάλειας πολλών πολιτών, 
 επιδίδονται σε επιθέσεις κατά µελών ευπαθών ή αποκλεισµένων κοινωνικών οµάδων 
(αλλοδαπών, Ροµά κ.λπ.). Η ανοχή ή ακόµη και η µερική έστω αποδοχή των 
ενεργειών αυτών από τµήµατα του πληθυσµού εντείνει τον προβληµατισµό του για το 
φαινόµενο.Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί τους αρµόδιους φορείς να µην επιτρέψουν 
την ανάπτυξη οργανωµένων εγκληµατικών θυλάκων οι οποίοι εκµεταλλεύονται τα κενά 
που δηµιουργεί η ολιγωρία ή και αδράνεια του κρατικού µηχανισµού.    
 
Συγκεκριµένα,  ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει αυξηµένα 
περιστατικά οργανωµένης και συστηµατικής χρήσης βίας - µε στόχο κυρίως 
αλλοδαπούς - από οµάδες µε ακραία ιδεολογικά χαρακτηριστικά,  που χρησιµοποιούν 
ως πρόσχηµα την προστασία της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας για να διαπράττουν 
σοβαρές εγκληµατικές πράξεις και να προτρέπουν σε γενικευµένη αυτοδικία.  Η χρήση 
βίας πλήττει θεµελιώδη δικαιώµατα και απειλεί να οδηγήσει σε ένα «φαύλο κύκλο» 
 κλιµάκωσης των βίαιων περιστατικών ένθεν κακείθεν και πρόκλησης οµαδικών 
συγκρούσεων,  µε τελικό αποτέλεσµα τη σοβαρή διασάλευση της κοινωνικής συνοχής 
και ειρήνης.   Ο Συνήγορος υπενθυµίζει ότι η τήρηση της νοµιµότητας,  η προστασία 
των δικαιωµάτων και η καταπολέµηση των διακρίσεων αποτελούν θεµελιώδεις αρχές 
του κράτους δικαίου.  Επιπλέον,  το έννοµο αγαθό της δηµόσιας ασφάλειας 
προσδιορίζεται κατά περιεχόµενο από τη διασφάλιση του ατοµικού δικαιώµατος στην 
ασφάλεια κάθε προσώπου,  Έλληνα και αλλοδαπού  που διαµένει στην ελληνική 
επικράτεια. Η βία,  και κυρίως η ρατσιστική, αποτελεί την πιο αποκρουστική µορφή 
εγκληµατικής συµπεριφοράς, επειδή στοχοποιεί κατά κανόνα, την  διαφορετικότητα, 
και εκµεταλλεύεται την αδυναµία και τον κοινωνικό αποκλεισµό του θύµατος.  
  
Η ανεξάρτητη αρχή έχει επανειληµµένα επισηµάνει την ανάγκη λήψης συνδυαστικών 
µέτρων και συντονισµένων ενεργειών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 
ρατσιστικής βίας,  καθώς και των αιτίων που το προκαλούν,  ιδίως σε περιοχές στις 
οποίες οµάδες του πληθυσµού που έχουν περισσότερο πληγεί από την κρίση 
συµβιώνουν µε άλλες κοινωνικά ευάλωτες οµάδες. Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται όχι 
µόνο νοµοθετικές πρωτοβουλίες αλλά και συγκεκριµένος αστυνοµικός σχεδιασµός για 
την αποτελεσµατική άσκηση από τη δηµοκρατική πολιτεία της αποκλειστικής 
συνταγµατικής αρµοδιότητας και υποχρέωσης για την ασφάλεια κάθε προσώπου. 
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7. Συστάσεις της ECRI προς την Ελλάδα για θέματα ρατσιστικής βίας και 
για μεταναστευτική πολιτική 
 
Πλημμελής ή ανύπαρκτη, η εφαρμογή στην Ελλάδα των συστάσεων της ECRI, για την 
αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας και τις άδειες παραμονής σε αλλοδαπούς154. Δεν 
εφαρμόστηκαν, ή εφαρμόστηκαν ανεπαρκώς από την Ελλάδα οι προ διετίας, 
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας 
(ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας και 
την προστασία των θυμάτων, καθώς και για το σύστημα έκδοσης και ανανέωσης 
αδειών παραμονής σε αλλοδαπούς. Αυτό διαπιστώνει η ECRI, διευκρινίζοντας ότι τα 
συμπεράσματά της, που πρόκειται να δοθούν σύντομα στη δημοσιότητα, αφορούν 
μόνο τις συστάσεις κατά προτεραιότητα, που είχαν υποβληθεί από το 2009 και δεν 
έχουν ως στόχο να παράσχουν, μια ολοκληρωμένη ανάλυση για όλες τις εξελίξεις στον 
τομέα της καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας στην Ελλάδα. 
 
Σχετικά με την πρώτη κατά προτεραιότητα σύσταση, που είχε απευθύνει το 2009 η 
ECRI και η οποία αφορούσε τη διασφάλιση ότι ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη θα 
μπορούσε να παρέχει βοήθεια και συνδρομή στα θύματα ρατσιστικής βίας στην 
Ελλάδα, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι, ακόμη και σήμερα, ο διαμεσολαβητής δεν έχει 
την εξουσία να εκπροσωπεί ή να παρέχει νομική βοήθεια στα θύματα της ρατσιστικής 
βίας στην Ελλάδα, ενώ δεν έχει επεκταθεί πέραν του εξαμήνου, η προθεσμία για την 
υποβολή παραπόνων από τους παθόντες. 
 
Η Επιτροπή σημειώνει ότι ακόμη περιμένει τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών, 
σχετικά με το ποιος καθορίστηκε να είναι ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη, στην 
εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
γενετήσιου και σεξουαλικού προσανατολισμού και θρησκευτικών πεποιθήσεων. 
Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι η εν λόγω σύσταση δεν έχει ουσιαστικά εφαρμοστεί, αφού 
εξακολουθούν να εκδηλώνονται φυλετικές διακρίσεις στην Ελλάδα από άτομα που 
επικαλούνται την ανωτερότητα τους έναντι άλλων ομάδων ατόμων, τα οποία 
περιφρονούν, με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, την εθνικότητα ή 
την εθνοτική καταγωγή. 
 
Σχετικά με την δεύτερη κατά προτεραιότητα σύσταση, η οποία αφορούσε την 
υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για την κοινωνική ένταξη των 
Ρομά, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ούτε αυτή έχει εφαρμοστεί, αφού, όπως 
υπογραμμίζει, οι ελληνικές αρχές εμφανίζονται τώρα να προτίθενται να δημιουργήσουν 
μια στρατηγική για την ένταξη των Ρομά στην ελληνική κοινωνία. 
Αναφορικά, τέλος, με την τρίτη κατά προτεραιότητα σύσταση που είχε υποβάλλει στις 
ελληνικές αρχές το 2009 η ECRI και η οποία αφορούσε την αντιμετώπιση 
διαρθρωτικών προβλημάτων στη διοίκηση, εξαιτίας των οποίων καθυστερούσε η 
διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα, 
η Επιτροπή εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το γεγονός ότι, από 1ης Ιανουαρίου 
του 2011, η αρμοδιότητα για την έκδοση και ανανέωση των σχετικών αδειών 
παραμονής μεταφέρθηκε από την κεντρική διοίκηση στις νομαρχιακές υπηρεσίες. 
 
Η Επιτροπή καταλήγει ότι η απόφαση αυτή έχει δημιουργήσει περισσότερα 
προβλήματα στους ενδιαφερόμενους, από τη στιγμή μάλιστα που οι ελληνικές αρχές 
δεν διαχωρίζουν την έγκριση ή μη των αδειών παραμονής αλλοδαπών από το πόσα 
«ένσημα» έχουν συγκεντρώσει στην εργασία τους στην Ελλάδα. 
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8. Έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς τη Βουλή των 
Ελλήνων σχετικά με στοιχεία για διώξεις σε υποθέσεις ρατσιστικής βίας 

 
Ελάχιστες είναι οι διώξεις που έχουν ασκηθεί τα τελευταία χρόνια για υποθέσεις 
ρατσιστικής βίας, κατά διαπίστωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως προέκυψε από στοιχεία που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα στις 4/10/2012.155 Τα τελευταία χρόνια, επίσης, είναι μεγάλη η 
αναντιστοιχία που παρατηρείται στα στοιχεία που παρέχουν οι επίσημες αρχές της 
χώρας μας για τον αριθμό των περιστατικών ρατσιστικών εγκλημάτων και στα στοιχεία 
που προέρχονται από άλλες πηγές, μεταξύ των οποίων και διάφορες ΜΚΟ, αλλά και 
φορείς της πολιτείας και άλλοι θεσμοί διεθνών οργανισμών, όπως η Εθνική Επιτροπή 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες. 
 
Τα παραπάνω επισημαίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης, σε 
έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, 
καθώς είχε υποβληθεί ερώτηση, από τις βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς 
Μαρία Γιαννακάκη και Μαρία Ρεπούση για την αύξηση των ρατσιστικών επιθέσεων 
στις περιφέρειες του Πειραιά, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νίκαιας, όπου σημειώνονται 
οι περισσότερες επιθέσεις. 
 
Ο κ. Ρουπακιώτης ενημερώνει, επίσης, ότι από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου 
που συλλέγει στατιστικά στοιχεία στο πλαίσιο εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων της 
χώρας, έχει διαπιστωθεί ότι ελάχιστες διώξεις για εγκλήματα κατά τον Ν. 927/1979 για 
τις φυλετικές διακρίσεις έχουν ασκηθεί τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον βάσει των 
στοιχείων που αποστέλλονται από τις εισαγγελίες στο υπουργείο, ενώ δεν 
καταγράφονται ποτέ στις σχετικές στατιστικές εγκλήματα που διαπράττονται με 
ρατσιστικό κίνητρο.Μάλιστα, ο υπουργός Δικαιοσύνης ενημερώνει ότι τον περασμένο 
Απρίλιο ο τέως γενικός γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. 
Ιωαννίδης είχε αποστείλει επιστολή προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
επισημαίνοντας τα προβλήματα αυτά. 
 
Ταυτόχρονα, ο κ. Ρουπακιώτης θυμίζει ότι τον Δεκέμβριο του 2011 είχε κατατεθεί στη 
Βουλή το σχέδιο νόμου για την «Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και 
ξενοφοβίας», με το οποίο θα ενσωματωνόταν στην ελληνική νομοθεσία η Απόφαση-
Πλαίσιο 2008/913 ΔΕΥ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας, μέσω του ποινικού δικαίου. Το σχέδιο νόμου όμως δεν 
ψηφίστηκε και τον Ιούλιο του 2012 επιστράφηκε από τη Βουλή στον νυν υπουργό το 
πρωτότυπό του, όπως αυτό είχε κατατεθεί. 
 
 
 

Γ) Παρεμβάσεις θεσμικών οργάνων σχετικά με θέματα 
ρατσιστικής βίας 

 
1. Έκκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιφυλακή των 
εισαγγελικών αρχών σχετικά με την τέλεση ρατσιστικών εγκλημάτων. 
 
Επιφυλακή των εισαγγελικών αρχών για ρατσιστικά εγκλήματα ζήτησε στις 27/4/2012 
με επιστολή του στον Άρειο Πάγο το υπουργείο Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας πως οι 
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περιπτώσεις ρατσιστικής βίας πρέπει να ερευνώνται σε βάθος.156 Δεδομένης μάλιστα 
της -σταθερής- απόκλισης στον αριθμό των περιστατικών που καταγράφονται από τις 
ελληνικές αρχές και σε εκείνους που αναφέρονται από διεθνείς φορείς, το υπουργείο 
καλεί τις δικαστικές αρχές να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα τις ελλείψεις στην καταγραφή 
των ρατσιστικών περιστατικών. 
Η έλλειψη αυτή, σε συνδυασμό με τον φόβο των θυμάτων -αρκετές φορές μετανάστες 
χωρίς χαρτιά- να καταγγείλουν τα περιστατικά στην αστυνομία, αντιμετωπίζοντας 
ακόμη και τον κίνδυνο απέλασης, δημιουργεί εξαιρετικά στρεβλή εικόνα: Όσα 
περιστατικά φτάνουν τελικά στις αρχές δεν καταγράφονται πολλές φορές καν ως 
εγκλήματα με ρατσιστικά κίνητρα, καθιστώντας άγνωστη την έκταση του προβλήματος 
και σχεδόν αδύνατη την αντιμετώπισή του. 
 
Συγκεκριμένα, ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
υπουργείου Γιάννης Ιωαννίδης, σε έγγραφό του προς τον εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, Ιωάννη Τέντε, υπογραμμίζει ότι οι περιπτώσεις ρατσιστικών εγκλημάτων 
πρέπει να ερευνώνται σε βάθος και να ασκούνται οι διώξεις σε βάρος όσων 
παρανομούν από ρατσιστικά κίνητρα. 
 
Το υπουργείο ζητεί επίσης τη συνδρομή των εισαγγελικών λειτουργών στην 
καταγραφή των ρατσιστικών εγκλημάτων , καθώς υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία τα 
τελευταία χρόνια ανάμεσα στον αριθμό των περιστατικών που δίνουν οι επίσημες 
ελληνικές αρχές και στα σχετικά στοιχεία διεθνών αλλά και ελληνικών φορέων που 
ασχολούνται με το πρόβλημα, όπως είναι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες, η Εθνική Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κ.λπ. 
Ο Γ. Ιωαννίδης υπογραμμίζει μάλιστα πως έγγραφα του υπουργείου Εξωτερικών που 
κάνουν λόγο ότι ετησίως ασκούνται ελάχιστες διώξεις για παραβίαση του σχετικού 
νόμου, στεκόμενος ιδιαίτερα στην έλλειψη στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την 
εγκληματικότητα αυτής της μορφής.  
 
Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο 
Εξωτερικών με τη συμμετοχή εκπροσώπων συναρμόδιων υπουργείων, η έλλειψη 
οδηγεί αναγκαστικά τους απεσταλμένους των διεθνών οργανισμών να καταφεύγουν σε 
ανεπίσημες καταγραφές τρίτων πηγών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εικόνα της 
χώρας. Στη σύσκεψη αυτή, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, επισημάνθηκε η 
ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού καταγραφής σχετικών εγκληματικών πράξεων, καθώς 
και η ανάγκη να διερευνούν οι εισαγγελικές αρχές την τυχόν ύπαρξη μίσους εθνικού, 
φυλετικού, θρησκευτικού (ή λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού), καθώς 
ένα τέτοιο κίνητρο αποτελεί επιβαρυντική περίσταση. 
 

2. Υπό διερεύνηση καταγγελίες περί ρατσιστικής συμπεριφοράς 
αστυνομικών σε μετανάστες 

 
Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ζητεί από την Εισαγγελία διερεύνηση καταγγελιών για 
συμπεριφορά αστυνομικών σε μετανάστες, που κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα 
ρατσιστικής επίθεσης157. Συγκεκριμένα, στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών 
απέστειλε στις 26/10/2012 ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος 
Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, ύστερα από εντολή του υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαου Δένδια, το απομαγνητοφωνημένο κείμενο και το 
video των καταγγελιών που διατυπώθηκαν σήμερα στην εκπομπή της ΝΕΤ «Πρωινή 
Ενημέρωση», σχετικά με τη συμπεριφορά αστυνομικών σε βάρος μεταναστών, που 
αποτέλεσαν στόχο ρατσιστικής επίθεσης. 
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Το βίντεο παρουσίαζε μαρτυρία Πακιστανού, σύμφωνα με την οποία, τον περασμένο 
Ιούλιο, έγινε ρατσιστική εισβολή σε σπίτι στο Περιστέρι, όπου διέμενε μαζί με άλλους 
ομοεθνείς του, από ομάδα ατόμων, τα οποία τους χτύπησαν. Σύμφωνα με την 
καταγγελία, όταν έφτασαν εκεί αστυνομικές δυνάμεις, οι αστυνομικοί, αντί να 
αναζητήσουν τους δράστες, προσήγαγαν τέσσερις από τους παθόντες αλλοδαπούς. 
Σε ανακοίνωση του Αρχηγείου υπογραμμίζεται ότι το απομαγνητοφωνημένο κείμενο 
και το video αποστέλλονται, προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα των 
καταγγελιών και η ενδεχόμενη τέλεση ποινικών αδικημάτων. 

 
 
3. Έρευνα  της ΕΛ.ΑΣ για βιαιοπραγίες σε βάρος αλλοδαπών 
κρατουμένων από αστυνομικούς του Πειραιά. 

 
Έρευνα από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας 
διενεργείται σχετικά με  καταγγελίες για άσκηση βίας από αστυνομικούς του 
Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε βάρος αλλοδαπών 
κρατουμένων, όπως δημοσιοποιήθηκε στις 23/10/2012158. Αφορμή για την έρευνα 
ήταν η ανακοίνωση της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική 
Απειλή με τίτλο: «Απεργία πείνας μεταναστών για βασανιστήρια από αστυνομικό στο 
Κεντρικό Α.Τ. Πειραιά» 

 
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Δεκατρείς κρατούμενοι, μετανάστες από 
Πακιστάν και Μπαγκλαντές, ξεκίνησαν απεργία πείνας. Καταγγέλλουν  ότι την Κυριακή 
21/10 στις 10μμ αστυνομικός στο Α.Τ. Πειραιά στο τρίτο όροφο χτύπησε τρεις 
 κρατούμενους. Συγκεκριμένα έβγαλε έξω από το χώρο κράτησης τους Ντιλαβέρ 
Χουσείν και Μοχάμεντ Αμπαντ  και τους χτύπησε με κλωτσιές και γροθιές. Μάλιστα, 
έβαλε άλλον κρατούμενο με το όνομα  Καντίρ να τους χτυπήσει! Όταν ο Καντίρ είπε 
«δεν μπορώ άλλο» του είπε «δες ρε μ…. πως χτυπάνε»! Τότε διαμαρτυρήθηκε μέσα 
από το κελί ο Σαχμπάζ Αλι φωνάζοντας «γιατί τους χτυπάς;». Τον έβγαλε έξω και τον 
χτύπησε στο πρόσωπο με γροθιές». 

 
Στην ανακοίνωση καταγγέλλεται πως πρόκειται για τη έβδομη ή όγδοη φορά, τις 
τελευταίες 12 ημέρες, όπου στη βάρδια του αστυνομικός χτυπάει κρατουμένους. 
Επίσης αναφέρουν πως «οι συνθήκες κράτησης στο συγκεκριμένο κελί ξεπερνάνε τα 
όρια της βαρβαρότητας. Δεκαοκτώ άνθρωποι στοιβάζονται σε χώρο κράτησης για δυό 
έως τρείς. Οι αστυνομικοί αρνούνται να τους πάνε στην τουαλέτα όταν το ζητάνε 
επιβάλλοντας να  χρησιμοποιούν μπουκάλια για τις ανάγκες τους μέσα στο κελί 
δημιουργώντας αφόρητη δυσοσμία και κίνδυνο για την υγεία τους». 

 

 

6. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
Α) Κρούσματα παραβιάσεων του δικαιώματος σε υγεία και 
Πρόνοια 

1. Συνωστισμός στον Κορυδαλλό -100 οροθετικοί σε χώρους νοσηλείας 
μόνο για 14 
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Μεγάλο υγειονομικό πρόβλημα υπήρξε το 2012 στο Νοσοκομείο Κρατουμένων 
Κορυδαλλού, καθώς έχουν προβλεφθεί χώροι για νοσηλεία 14 ασθενών, την ώρα που, 
σύμφωνα με τις μαρτυρίες κρατουμένων και γιατρών, νοσηλεύονται 100 άτομα, πολλά 
από τα οποία εκτός από AIDS πάσχουν και από άλλα μεταδοτικά νοσήματα159. 
 
Σε κάθε θάλαμο προστίθενται συνεχώς κρεβάτια ή στρώματα στο… πάτωμα και 
καλύπτονται όλοι οι ελεύθεροι χώροι. Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι οροθετικοί 
ασθενείς είναι οι ευκαιριακές λοιμώξεις, κάτι που μπορεί εύκολα να μεταδοθεί από τον 
έναν στον άλλον όταν συνωστίζονται. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί περιστατικά με 
μεταδοτικά νοσήματα, όπως άσθμα, βρογχίτιδες, ηπατίτιδες, αφροδίσια, έρπης 
ζωστήρος, ψωριάσεις ακόμα και φυματιώσεις, που μεταδίδονται και πρέπει να 
αντιμετωπί-ζονται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. 
Υπάρχουν προτάσεις για να μεταφερθούν οι οροθετικοί κρατούμενοι και σε 
καταστήματα κοντά σε μεγάλα νοσοκομεία, όσο και τα πανεπιστημιακά της επαρχίας 
που διαθέτουν τμήματα με λοιμωξιολόγους. Επίσης έχουν διατυπωθεί αιτήματα από 
φορείς για αποφυ-λάκιση και ένταξη σε προγράμματα ιατρικής φροντίδας των 25 
οροθετικών γυναικών, που πρόσφατα φυλακίστηκαν, μετά τις γνωστές αστυ-νομικές 
επιχειρήσεις. 

 
2. Θέσπιση πιστοποιητικού υγείας ως απαραίτητου όρου για χορήγηση 
άδειας εργασίας όλων των μεταναστών στην Ελλάδα, καθώς και ειδικών 
χώρων στα νοσοκομεία για τους μετανάστες που πάσχουν από λοιμώδη 
νοσήματα, με παράλληλη απαγόρευση εργασίας των τελευταίων    
 
Απαραίτητο θα είναι το πιστοποιητικό υγείας για την εργασία των παράνομων 
μεταναστών στην Ελλάδα, ενώ θα δημιουργηθούν ειδικοί χώροι στα νοσοκομεία, . 
όπου θα μεταφέρονται όσοι έχουν λοιμώδη νοσήματα, όπως ανακοινώθηκε στην κοινή 
συνέντευξη τύπου του υπουργού προστασίας του πολίτη Μ. Χρυσοχοϊδη και του 
υπουργού υγείας Α. Λοβέρδου την 1η Απριλίου 2012160. 
 
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο έλεγχος- που μέχρι πρότινος ήταν εθελοντικός- θα 
γίνει υποχρεωτικός και όσοι αλλοδαποί νοσούν θα μεταφέρονται στους ειδικούς 
χώρους που θα δημιουργηθούν στα νοσοκομεία, είτε έχουν αιτηθεί ασύλου, είτε όχι. 
Παράλληλα, αναφορά στην ραγδαία αύξηση του AIDS έκανε ο υπουργός υγείας Α. 
Λοβέρδος, σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν πρώτα από τους οίκους ανοχής. 

 
Συγκεκριμένα, οι μετανάστες που ελέγχονται για μια σειρά από νοσήματα που 
αναφέρονται στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση και εφόσον δεν νοσούν από αυτά 
ή έχουν θεραπευθεί εφοδιάζονται με ειδικό πιστοποιητικό υγείας, το οποίο εκδίδεται 
σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνει161:  
 
α) υπηκοότητα, 
β) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, 
γ) ακριβή ημερομηνία και χρόνος γέννησης, 
δ) φωτογραφία, 
ε) αποτυπώματα,  
στ) διεύθυνση κατοικίας. 
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 Τα νοσήματα που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία είναι ιδίως: 
α) Λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα που απαιτούν για τον περιορισμό της μεταδόσεως 
τους απομόνωση ή περιορισμό (καραντίνα) όπως αυτή αποφασίζεται με ειδική εντολή 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ. 
Τα νοσήματα αυτά είναι: 
 
Πανδημική γρίπη, 
SARS, 
Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί, 
Χολέρα, 
Διφθερίτιδα, 
Ενεργός φυματίωση, 
Πανώλη, 
Ευλογιά, 
Κίτρινος πυρετός. 
 
β) Λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα που αποτελούν ιατρικό επείγον με διεθνή 
υγειονομική σημασία σύμφωνα με τα κριτήρια που απαιτούνται από τον Διεθνή 
Υγειονομικό Κανονισμό (International Health Regulations).  
Τα νοσήματα αυτά είναι ιδίως: 
 
Ενεργός φυματίωση, 
Ελονοσία, 
Πολιομυελίτιδα από φυσικό τύπο ιού (wildtype), 
Ενεργός σύφιλη η οποία είναι στο στάδιο της μετάδοσης, 
Ενεργός λέπρα η οποία είναι στο στάδιο της μεταδόσεως, 
Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (lymphogranulomaVenereum), 
Βουβωνικόκοκκίωμα (granuloma inguinale /Donovanosis), 
Μαλακό έλκος (chancroid), 
Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί 
 
Όλα τα ανωτέρω νοσήματα μπορεί να τροποποιούνται, προστίθενται ή αφαιρούνται 
από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από εισήγηση του 
ΚΕΕΛΠΝΟ. 
 
 Για τα ανωτέρω νοσήματα καθιερώνεται έλεγχος των μεταναστών και των αιτούντων 
άσυλο. 
Ειδικά για το HIV, HBV,HCV θα υπάρχει ειδικός έλεγχος για τα εκδιδόμενα άτομα που 
στερούνται του προβλεπόμενου βιβλιαρίου υγείας, καθώς και για τα άτομα που κάνουν 
χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών.  
 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, στην περίπτωση δε που οι αλλοδαποί έχουν 
εισέλθει παράνομα στη χώρα θα περιορίζονται κατά τρόπο τέτοιον ώστε να μην 
αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. Οι αστυνομικές αρχές θα παρέχουν κάθε 
νόμιμη συνδρομή στις περιπτώσεις απομόνωσης, περιορισμού-καραντίνας, νοσηλείας 
και θεραπευτικής αγωγής που κρίνεται επιβεβλημένη λόγω κινδύνου της δημόσιας 
Υγείας, είτε στη μεταφορά, είτε στη φύλαξη κατά τη νοσηλεία. 
 
Τέλος, παράλληλα, με την υγειονομική διάταξη απαγορεύεται η απασχόληση ατόμων 
που πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα όπως και η παραχώρηση οικιών. «Οι εργοδότες 
είναι υποχρεωμένοι να απασχολούν εργαζόμενους που είναι εφοδιασμένοι με 
πιστοποιητικό υγείας», αναφέρεται στη διάταξη. 
 



3. Δημιουργία και επιδείνωση προβλημάτων υγείας στους μετανάστες και 
τους αιτούντες άσυλο εξαιτίας των άθλιων συνθηκών διαμονής 
 
Σε έρευνα της διαδικτυακής ιστοσελίδας «Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα», που είδε το φως 
της δημοσιότητας στις 6/4/2012 καταγράφηκε ότι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
περιθάλπουν ασθενείς στα κρατητήρια μεταναστών στον Έβρο , οι οποίοι συνήθως 
υποφέρουν από λοιμώξεις του αναπνευστικού, μυοσκελετικούς πόνους, διάρροια, 
εντερικές διαταραχές, ψυχολογικά προβλήματα και δερματικές παθήσεις162.  
 
«Αυτοί οι άνθρωποι, κατά περισσότερο από 60%, εισήλθαν στη χώρα υγιείς, ωστόσο, 
απέκτησαν ασθένειες (όπως η εύκολα μεταδιδόμενη φυματίωση) λόγω των άθλιων 
συνθηκών οι οποίες επικρατούν ακόμη και σήμερα στα κέντρα κράτησης. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μετά από αίτημα του υπουργού Υγείας Ανδρέα 
Λοβέρδου να μεταβούν στον Έβρο, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(ΚΕΕΛΠΝΟ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισαν τους συγκεκριμένους 
χώρους ακατάλληλους. Πρόκειται για χώρους οι οποίοι δημιουργούν ή αυξάνουν το 
πρόβλημα», δηλώνει ο υπεύθυνος προγραμμάτων των ΓΧΣ Αποστόλης Βεΐζης. 
Σύμφωνα με μαρτυρίες γιατρών οι οποίοι έχουν επισκεφθεί τα κελιά στον Έβρο, αυτά 
στερούνται κατάλληλου εξαερισμού και έχουν προβλήματα ύδρευσης και υγιεινής. Το 
ποιοτικό φαγητό απουσιάζει και δεν υπάρχει η δυνατότητα προαυλισμού των 
κρατούμενων. 
 
Στα σημεία εισόδου στη χώρα απουσιάζουν ουσιαστικές ιατρικές υπηρεσίες. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος πρωτοκόλλου το οποίο να 
περιγράφει ποιες εξετάσεις και ποιοι εμβολιασμοί οφείλουν να διενεργούνται. Έπειτα, 
ακολουθεί ο συνωστισμός στα κρατητήρια και στη συνέχεια η «απελευθέρωση» για τη 
μετάβαση στην Αθήνα. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από τον Έβρο, χωρίς να έχουν 
εξεταστεί από γιατρό. 
 
Στην πρωτεύουσα, οι ίδιοι μετανάστες «δεν υπάρχουν» για την πολιτεία, η οποία τους 
έχει χορηγήσει ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο οφείλουν εντός 30 ημερών να 
εγκαταλείψουν τη χώρα. Ο υπεύθυνος προγραμμάτων των ΓΧΣ εξηγεί τον έμμεσο 
αντίκτυπο αυτού του ιδιότυπου καθεστώτος για τη δημόσια υγεία: «Βάσει του νόμου 
3386/2005, ο οποίος είναι ακόμη σε ισχύ, οι παράτυποι μετανάστες δεν έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης στις διοικητικές και στις ιατρικές υπηρεσίες. Βέβαια, 
κυκλοφόρησε στη συνέχεια εγκύκλιος η οποία υπαγορεύει ότι τα επείγοντα 
περιστατικά, όπως και τα λοιμώδη νοσήματα, πρέπει να γίνονται αποδεκτά στο 
νοσοκομείο. Ωστόσο, με την επιβολή περικοπών (κατά 40%) στον τομέα της Υγείας και 
με την καθιέρωση των 5 ευρώ για την είσοδο στο νοσοκομείο, πολλά από αυτά τα 
επείγοντα «κόπηκαν». Επιπλέον, μετά τη διάγνωση ενός προβλήματος, ο παράτυπος 
μετανάστης αποφεύγει τη νοσηλεία, είτε από φόβο, είτε για να μη χάσει ένα 
μεροκάματο. Οπότε, λαμβάνει μια θεραπεία και αποχωρεί. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, 
αυτοί οι άνθρωποι ως παράτυποι κοιμούνται στο δρόμο ή συμβιώνουν με άλλους 50 
υπό άθλιες συνθήκες. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουν ουσιαστική δυνατότητα 
πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια 
υγεία. 
 
Το ΚΕΕΛΠΝΟ κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση αν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας 
αναφορικά με τη δημόσια υγεία, για να δηλώσει πως οι κινητές ιατρικές μονάδες του σε 
Αθήνα και Πειραιά παρατηρούν «επανεμφάνιση νοσημάτων, τα οποία είτε είχαν 
εξαλειφθεί είτε περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στη χώρα μας μέσω της διενέργειας του 
εθνικού εμβολιαστικού προγράμματος» και ότι τα κυριότερα ενδεικτικά νοσήματα είναι 
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τα εξής: «Φυματίωση, Ελονοσία, Πολιομυελίτιδα. Επίσης παρατηρήθηκε ραγδαία 
αύξηση δερματολογικών λοιμωδών νοσημάτων όπως είναι η Ψώρα καθώς και 
Σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων όπως η Σύφιλη». 
Τοποθετούμενο ως προς την ενδεχόμενη σύνδεση των συγκεκριμένων ασθενειών με 
ομάδες μεταναστών, υποστήριξε ότι «τα νοσήματα αυτά βρέθηκαν κυρίως σε 
μετανάστες από ενδημικές για αυτά χώρες αποτελώντας κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία 
της χώρας μας, λόγω της πιθανότητας εξάπλωσής τους στο γενικό πληθυσμό». 
 
Οι ΓΧΣ μιλούν για τάση αύξησης της φυματίωσης στην Αττική. Το 2011 καταγράφηκαν 
476 κρούσματα σε όλη τη χώρα. Το 56,1% αφορούσε Έλληνες και το 42,6% 
μετανάστες, στους οποίους είναι πιο δύσκολο να καταπολεμηθεί η ασθένεια (από τα 
461 στελέχη ανθεκτικότητας, τα 154 ανήκουν σε Έλληνες και τα υπόλοιπα σε 
μετανάστες). 
Πάντως, η οργάνωση επισημαίνει ότι υπάρχουν νοσήματα τα οποία δεν συνδέονται με 
τις συνθήκες διαβίωσης αλλά με τη χρήση ναρκωτικών ή το σεξ χωρίς προφύλαξη. Τα 
κρούσματα HIV (δεν εκδηλώνονται απαραίτητα σε AIDS) αυξήθηκαν κατά 1250% 
στους χρήστες και κατά 52% στο γενικό πληθυσμό. 
Αίσθηση προκαλεί η παρατήρηση των ΓΧΣ ότι την περίοδο κατά την οποία 
περιορίστηκε η πρόσβαση σε σύριγγες λόγω περικοπών (από Ιαν έως Οκτ του 2011) 
πολλαπλασιάστηκαν τα κρούσματα αντίστοιχων νοσημάτων, καθώς σε αυτή την 
περίπτωση μεγάλος αριθμός χρηστών χρησιμοποιεί την ίδια σύριγγα. 
 
 

4. Οροθετικός κινδύνευσε να βρεθεί εκτός νοσοκομείου 
 
Θύμα διακρίσεων στον τομέα της υγείας έπεσε στις 2/10/2012 ένας Αφρικανός 
μετανάστης από τη Νιγηρία, ο οποίος συνελήφθη σε επιχείρηση «σκούπα» στην 
Αθήνα και μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών στη Βόρεια 
Ελλάδα, όπου διαγνώστηκε ότι φέρει τον ιό HIV163. Ο Αφρικανός μετανάστης πάσχει 
από AIDS και έχει φυματίωση. Νοσηλεύθηκε δύο εβδομάδες στη Μονάδα Ειδικών 
Λοιμώξεων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ από όπου χτες του ζήτησαν να αποχωρήσει, 
διότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα κρεβάτια. 
  
Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΑΧΕΠΑ επικοινώνησε με εκπρόσωπο εθελοντών ΜΚΟ στο 
χώρο των οροθετικών, προκειμένου να αναλάβει τη μεταφορά του μετανάστη από τη 
Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, στο Κέντρο Φιλοξενίας Αστέγων για Οροθετικούς που 
λειτουργεί το ΚΕΛΠΝΟ - επίσης διαθέτει ελάχιστα κρεβάτια - χωρίς να έχει 
διασφαλισθεί ότι μπορεί να φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του.  
Και αυτό συμβαίνει, ενώ οι οροθετικοί ασθενείς χρειάζονται ολοκληρωμένη στήριξη με 
ειδικές μονάδες που να προσφέρουν δωρεάν σύγχρονες υπηρεσίες, ιδιαίτερα αυτήν 
την περίοδο που, λόγω κρίσης, οξύνονται τα κοινωνικά προβλήματα. 
  
Σημειώνουμε, επίσης, ότι στο Νιγηριανό μετανάστη δόθηκε προσωρινή κάρτα 
παραμονής διάρκειας 6 μηνών, στην οποία αναγράφεται επάνω ότι είναι θετικός στον 
HIV, παραβιάζοντας κάθε απόρρητο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.  
Η περιπέτεια του Νιγηριανού μετανάστη φέρνει για άλλη μια φορά στην επικαιρότητα 
τα αποτελέσματα της πολιτικής υποχρηματοδότησης και υποβάθμισης των δημόσιων 
υπηρεσιών Υγείας. Πολιτική που σήμερα, με πρόσχημα την κρίση, παίρνει ακόμη πιο 
άγριες διαστάσεις με τις μαζικές περικοπές δαπανών, το πάγωμα προσλήψεων, 
εκθέτοντας σε κινδύνους ιδιαίτερα βαριά πάσχοντες όπως είναι οι οροθετικοί ασθενείς. 
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Η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ διαθέτει μόλις 6 κρεβάτια και 
δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες ασθενών με AIDS από τη Βόρεια 
Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ηπειρο, όπου υπάρχουν περισσότεροι από 1.000 
οροθετικοί ασθενείς. Οι υποδομές της κλινικής έχουν σχεδιαστεί προ 10ετίας και δεν 
επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών, καθώς κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 80 
με 100 νέοι ασθενείς. Αυτή η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του ΑΧΕΠΑ συστεγάζεται με 
τη Μονάδα Ασήπτου Νοσηλείας όπου νοσηλεύονται περιπτώσεις ασθενών με 
λευχαιμία που είναι σε ανοσοκαταστολή. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι το ίδιο στις 
δύο μονάδες με υπαρκτό τον κίνδυνο μετάδοσης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, 
πράγμα που θέτει σε σοβαρότατο κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων που πάσχουν από 
λευχαιμία. 
 

 
5. Νέα απαγόρευση ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 
μεταναστών χωρίς χαρτιά 

 
 
Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου, στις 4/5/2012, 
δεν θα παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε 
αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά164. Ο υπουργός 
Υγείας εξαιρεί μόνον τα επείγοντα περιστατικά, τα οποία αφορούν απειλητικές για τη 
ζωή και υπερεπείγουσες καταστάσεις. 
Εξαιρούνται, επίσης, και όσοι έχουν μολυνθεί από τον ιό του AIDS ή πάσχουν από 
άλλα, λοιμώδη νοσήματα που απαιτούν θεραπευτική αγωγή. Η δωρεάν νοσηλεία τους 
θα διαρκεί μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας τους. 
 
Δωρεάν περίθαλψη στο ΕΣΥ δικαιούνται οι εξής κατηγορίες: Οι αναγνωρισμένοι 
πρόσφυγες, με την προσκόμιση άδειας παραμονής αλλοδαπού. Οι αιτούντες άσυλο 
αλλοδαποί, με την προσκόμιση του δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή σχετικό. 
Οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι υπαχθέντες σε καθεστώς προστασίας για 
ανθρωπιστικούς λόγους, με την προσκόμιση άδειας παραμονής αλλοδαπού, στην 
οποία θα τίθεται η σφραγίδα «επικουρική προστασία» ή «ανθρωπιστικό καθεστώς» 
αντίστοιχα ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως 
πρόσφυγας, διετούς διάρκειας. 
 
Η παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει εξέταση στα εξωτερικά 
ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των κρατικών 
περιφερειακών ιατρείων και διενέργεια παρακλινικών, ιατρικών και εργαστηριακών 
πράξεων. 
Οι αλλοδαποί δικαιούνται, επίσης, φάρμακα, με συνταγή γιατρού του ΕΣΥ, θεωρημένη 
από τον διευθυντή της κλινικής. Η νοσοκομειακή περίθαλψη ισχύει για νοσηλεία σε 
κλινική τρίτης θέσης. 

 
6. Κατάφωρη παραβίαση του ιατρικού απορρήτου αλλοδαπής οροθετικής 
ιερόδουλης από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και φωτογραφιών της 
από την Ελληνική Αστυνομία 
 
Στις 29/4/2012. με μια πρωτοφανή ενέργεια στιγματισμού, οι αρμόδιες αρχές της 
χώρας έδωσαν στη δημοσιότητα, μέσω ενός δελτίου τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
τα πλήρη στοιχεία, φωτογραφίες και πληροφορίες του ιατρικού φακέλου  22χρονης 
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οροθετικής ιερόδουλης, υπηκόου Ρωσίας165. Η άνευ προηγουμένου ρατσιστική 
πρωτοβουλία των ελληνικών αρχών ανατροφοδότησε πλήθος δημοσιευμάτων 
διαπόμπευσης της εν λόγου οροθετικής γυναίκας, δημοσιοποιώντας μια σειρά 
προσωπικών της δεδομένων, στιγματίζοντας την ίδια, σπιλώνοντας όλα τα οροθετικά 
άτομα και αμαυρώνοντας την εικόνα της Ελλάδας, που μετά από αυτό παύει να 
θεωρείται ένα σύγχρονο, ευνομούμενο και ανθρώπινο κράτος. 
 
Ο καταστροφικός χειρισμός της υπόθεσης τόσο από την Ελληνική Αστυνομία, όσο και 
από το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ καταπατά οποιαδήποτε έννοια 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εκτρέφει μια 
κουλτούρα διακρίσεων όχι μόνο εναντίων των οροθετικών ατόμων, αλλά και εναντίον 
ειδικών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όπως μετανάστριες, ιερόδουλες γυναίκες 
κτλ.. Επίσης, το δικαίωμα του ιατρικού απορρήτου παραβιάστηκε διότι η σεξουαλική 
αγωγή και ο ασφαλής τρόπος σεξουαλικής επαφής είναι κάτι που επαφίεται σε όλους 
τους συμμετέχοντες σε μια σεξουαλική πράξη και η αμέλεια γύρω από τη μη χρήση 
προφυλακτικού βαραίνει κυρίως τους πελάτες των οίκων ανοχής, αφού είναι ευρέως 
γνωστό ότι η απαίτηση για  τη μη χρήση μέσων προστασίας συνήθως προβάλλεται 
από τους άνδρες πελάτες των ιεροδούλων γυναικών ως προαπαιτούμενο για τη 
συνεύρεση τους.  
 
Αντί λοιπόν η Πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα εκπαίδευσης γύρω από τα 
θέματα του HIV/AIDS μέσω πχ προγραμμάτων σεξουαλικής υγείας στα ελληνικά 
σχολεία, επιλέγει για μια ακόμη φορά την «εύκολη», αλλά άκρως επικίνδυνη, οδό της 
δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων μιας νέας γυναίκας. 

 
7. Ανεπιτυχής απόπειρα της Χρυσής Αυγής να εγκαινιαστεί αιμοδοσία 
μόνο για Έλληνες στο νοσοκομείο «Σωτηρία» 

 
Στις 10/7/2012 ανατράπηκαν οριστικά τα σχέδια της Χρυσής Αυγής για αιμοδοσία από 
Έλληνες σε Έλληνες στο νοσοκομείο «Σωτηρία», αφού αντέδρασε όχι μόνο η διοίκηση 
του νοσοκομείου «Σωτηρία» αλλά και οι νοσοκομειακοί γιατροί166. Μετά τις 
πληροφορίες ότι μέλη της Χρυσής Αυγή καλούσαν για αιμοδοσία στο «Σωτηρία» 
αποκλειστικά για Έλληνες, ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Στεφάνου ενημέρωσε 
όλες τις υπηρεσίες ότι τέτοιου είδους διακρίσεις δεν μπορούν να γίνουν και δεν θα 
γίνουν στο νοσοκομείο. 
 
Ο ίδιος δήλωσε στο iatropedia.gr: «Δηλώνω κατηγορηματικά πως τηρείται ότι ισχύει για 
όλους τους αιμοδότες. Όλοι δίνουν αίμα με τους διεθνείς κανόνες και αυτό διατίθεται σε 
κάθε ασθενή που έχει ανάγκη ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα και κόμμα. Δεν δεχόμαστε 
καμία παρέμβαση». 
 
Ανάλογη ήταν η αντίδραση και της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά 
(ΕΙΝΑΠ) η οποία σε ανακοίνωσή της επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Δηλώνουμε πως θα 
εξαντλήσουμε κάθε συνδικαλιστικό και νομικό μέτρο για την περιφρούρηση του 
πανανθρώπινου και, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα, χαρακτήρα της ιερής 
διαδικασίας της αιμοδοσίας και διάθεσης αίματος και παραγώγων του 

 
 
8. Διοικητής νοσοκομείου κατέδωσε στην Ασφάλεια αλλοδαπή ασθενή 
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Το Νοέμβριο του 2012 αλλοδαπή ανασφάλιστη ασθενής νοσηλευόμενη στο 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Αγ. Ανάργυροι» 
προκειμένου να υποβληθεί σε σοβαρή επέμβαση167. Η επέμβαση όντως 
πραγματοποιήθηκε και μάλιστα οι συγγενείς κατέβαλαν εξ ιδίων τα νοσήλια.  
 
Όμως ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Αγ. Ανάργυροι» κ. Μπαρτζώκας κατέδωσε στην 
Κρατική Ασφάλεια την ασθενή διότι δεν είχε νομιμοποιητικά έγγραφα με αποτέλεσμα η 
ασθενής -παρ΄ ότι κατάκοιτη- να νοσηλεύεται φρουρούμενη! Την καταγγελία έδωσε 
στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Νοεμβρίου η Ομοσπονδία Ενώσεων 

Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) . 

 
9. Ρατσιστικά φυλλάδια της Χρυσής Αυγής σε νοσοκομείο της Λέσβου 

 
Τη δική του απάντηση στις προκλήσεις της Χρυσής Αυγής έδωσε ο ιατρικός κόσμος 
της Λέσβου στις 3/12/2012, καταγγέλλοντας το κόμμα για φασιστικές ενέργειες 
αναφορικά με τη νοσηλεία των παιδιών των παράνομων μεταναστών. Αφορμή 
αποτέλεσε μια προκήρυξη της Χρυσής Αυγής που έφερε φωτογραφίες παιδιών 
μεταναστών, ασθενών της κλινικής του νοσοκομείου Μυτιλήνης, ενώ  συνοδευόταν 
από ρατσιστικό και χυδαίο λόγο κατά των μεταναστών168. Η προκήρυξη αυτή 
κατήγγειλε τη νοσηλεία παράνομων μεταναστών και έκανε λόγο για «βρώμα και 
απλυσιά που τους συνοδεύουν», αλλά και για δημοσιογράφους που δήθεν 
«στοχοποιούν τα γραφεία της οργάνωσης». Οι γιατροί του ΕΣΥ Λέσβου εξέδωσαν 
ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι «Πέρα από το πόσο ανήθικα και παράνομα 
χρησιμοποιούνται φωτογραφίες παιδιών για να προωθηθεί το ρατσιστικό δηλητήριο, 
στο κείμενο περιέχεται αντιεπιστημονική πληροφόρηση για δήθεν μετάδοση ασθενειών 
από τους μετανάστες, όπως και δυσφήμιση για τις συνθήκες νοσηλείας στο νοσοκομείο 
μας, όπου παρά την τεράστια έλλειψη προσωπικού οι εργαζόμενοι δίνουν μάχη για να 
παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες με την υπάρχουσα κατάσταση» 
Ο σύλλογος των γιατρών υπογραμμίζει ότι «η αρρώστια και ο πόνος δεν έχουν χρώμα, 
γένος,θρησκεία ή φυλή» και χαρακτηρίζει την προκήρυξη της Χρυσής Αυγής 
ντροπιαστική, ενώ αποκαλεί τα στελέχη του κόμματος του Νίκου Μιχαλολιάκου 
«νοσταλγούς του Χίτλερ». 
 
Παραθέτουν, ακόμη, και επιστημονικές διευκρινίσεις για τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να μεταδοθούν. Όπως τονίζουν «Ασθένειες όπως το AIDS, η ηπατίτιδα Β, η 
σύφιλη και βλεννόρροια είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενες. Για την μετάδοση τους δεν 
ευθύνονται οι μετανάστες αλλά όσοι έρχονται σε σεξουαλική επαφή με φορείς και δεν 
παίρνουν μέτρα προφύλαξης. Η ελονοσία δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο 
παρά μόνο με το κουνούπι φορέα που ενδημεί κυρίως σε χώρες της υποσαχάριας 
Αφρικής και της Ασίας. Η φυματίωση μεταδίδεται από τα σταγονίδια του βήχα φορέων 
που μεταδίδουν τη νόσο. Απαιτείται στενή επαφή και συγχρωτισμός σε κλειστούς 
χώρους».Καταλήγοντας η ανακοίνωση σημειώνει ότι «υγειονομικές βόμβες» είναι 
εκείνοι που κλείνουν τα νοσοκομεία, αφήνουν τα παιδιά των ανασφάλιστων χωρίς 
εμβόλια και αναγκάζουν όλο και περισσότερους πολίτες να τρώνε από τα σκουπίδια 
και να κοιμούνται στους δρόμους.Υπενθυμίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου είχε 
καταδικάσει την πρακτική του επικεφαλής της οργάνωσης Χρυσή Αυγή στη Λέσβο 
Γιώργου Διακορώνα, γιατρού στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, ο οποίος σε συγκέντρωση 
της Αστυνομίας είχε αναφερθεί σε «συφιλιδικές λαθρομετανάστριες που γεννάν στο 
Νοσοκομείο Μυτιλήνης». 
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10. Θέσπιση νοσηλίων διπλάσιας αξίας από κρατικά νοσοκομεία για 
μετανάστες /τριες χωρίς χαρτιά 
 
Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσης, ΦΕΚ Β 3096 23-11-
2012, τίθεται σε ισχύ Κοινή Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί τους όρους για τα 
Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και το Ημερήσιο Νοσήλειο στο ΕΣΥ και συγκεκριμένα 
διπλασιάζει το κόστος παροχής ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης για μετανάστες 
χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ή ασφαλιστική κάλυψη169. 
 
Με βάση αυτά τα δεδομένα, το κόστος στα δημόσια μαιευτήρια για μετανάστριες χωρίς 
χαρτιά διαμορφώνεται σε 1264 ευρώ για φυσιολογικό τοκετό για 3 ημέρες, 2090 ευρώ 
για καισαρική τομή και 165 ευρώ για κάθε επιπρόσθετη μέρα. Από τη μέρα 
δημοσίευσης της απόφασης οι διοικήσεις των δημόσιων μαιευτηρίων κλήθηκαν να 
υπακούσουν σ’ αυτήν. Και προφανώς η συγκεκριμένη ρύθμιση δε θα αφορά μόνο τις 
γυναίκες μετανάστριες χωρίς χαρτιά στα δημόσια μαιευτήρια αλλά θα γενικευτεί στο 
σύνολο του μεταναστευτικού και προσφυγικού πληθυσμού που δε διαθέτει τα 
απαραίτητα έγγραφα για ολόκληρο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ρατσιστικής και 
απάνθρωπης έμπνευσης απόφαση φέρει την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταικούρα, του Υπουργού Εργασίας Γιάννης Βρούτση και του 
Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου. 
 
Το ύψος των νοσηλίων τόσο για τις μετανάστριες, όσο και για τις ανασφάλιστες 
ελληνίδες ήταν ούτως η άλλως δυσβάσταχτο και τώρα γίνεται ανυπόφορο. Είναι σαφές 
ότι οι μετανάστριες αδυνατούν να καταβάλλουν αυτά τα υπέρογκα ποσά, στο βαθμό 
που αποτελούν τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. 

 
 
Β) Καλές πρακτικές 
 

 
1. Εμβολιασμός 90 παιδιών Ρομά από το Κέντρο Στήριξης Ρομά στην 
Αλεξάνδρεια 
 
Ολοκληρώθηκε στις 2/7/2012, το μεσημέρι, το πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού 
παιδιών της κοινότητας Ρομά της Αλεξάνδρειας που υλοποίησε το Κέντρο Στήριξης 
Ρομά Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ170.  
 
Ενενήντα παιδιά που δεν ήταν εμβολιασμένα και δεν υπήρχε δυνατότητα μέσω των 
ασφαλιστικών φορέων να τύχουν εμβολιασμού γιατί είτε οι γονείς τους είναι 
ανασφάλιστοι είτε για άλλους λόγους, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό που 
ολοκληρώθηκε σε τρεις μέρες με τη βοήθεια παιδιάτρου από το ΚΕΕΛΠΝΟ και το 
προσωπικό του ΚΣΡ Αλεξάνδρειας 
 
 

 

 

 

Γ) Επιστημονικές έρευνες και μελέτες 
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1. Επιστημονικές εκθέσεις και μελέτες της ΚΕΕΛΠΝΟ και των Γιατρών του 
Κόσμου που διαψεύδουν τον ισχυρισμό του Υπουργείου Υγείας περί 
ύπαρξης «υγειονομικής βόμβας» μεταναστών 
 
Οι εκθέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ για το 2011, που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 4/4/2012 
σχετικά με τα μεταδιδόμενα νοσήματα, είναι αποκαλυπτικές και ενδεικτικές της 
συντονισμένης προσπάθειας δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων που δεν βασίζονται σε 
κανένα επιστημονικό στοιχείο171. Το 2011, από ελονοσία, την οποία επέσειε ως 
κίνδυνο ο κ. Λοβέρδος και η οποία δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, 
προσβλήθηκαν 27 Έλληνες και 25 μετανάστες στην περιοχή του Ευρώτα Λακωνίας και 
6 ακόμη αδιευκρίνιστα κρούσματα. “Το χρονικό διάστημα 2004-2010 παρατηρείται 
προοδευτική μείωση των δηλούμενων κρουσμάτων φυματίωσης”, από 761 το 2004 σε 
490 το 2010, αναφέρει στη σχετική έκθεση το ΚΕΕΛΠΝΟ. 
  
Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα φυματίωσης και τους ισχυρισμούς πως "προσβάλλονται 
μόνο οι ξένοι από ασθένειες που είχαν εξαφανιστεί από την Ελλάδα" αξίζει να 
παραθέσουμε τα εξής στοιχεία: To 2008, υπήρχαν 669 κρούσματα φυματίωσης, εκ 
των ασθενών οι 414 ήταν Έλληνες και οι 250 ξένοι, το 2009 υπήρχαν 595 κρούσματα, 
εκ των οποίων μόνο 258 κρούσματα σε αλλοδαπούς και, τέλος, το 2010 τα κρούσματα 
μειώθηκαν στα 490, με 261 Έλληνες και 229 αλλοδαπούς. Άρα, η φυματίωση στην 
πραγματικότητα μειώνεται. Ακόμη, σε ό,τι αφορά τους φορείς HIV και ΑΙDS, το 
ΚΕΕΛΠΝΟ επιβεβαιώνει πως το 2011 σημειώνεται μια πρωτοφανής αύξηση, η οποία 
αποδίδεται ωστόσο στα άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών. Το 2011, 
οι οροθετικοί άνδρες στην Ελλάδα ήταν 771 και οι γυναίκες 121 και στους ήδη 
υπάρχοντες φορείς του AIDS προστέθηκαν 67 άνδρες και 16 γυναίκες. 
  
Η εικόνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως καταγράφεται από τον αρμόδιο φορέα 
αναφοράς, ECDC σε έκθεση για τη φυματίωση διαμορφώνεται από στοιχεία βάσει των 
οποίων στους 100.000 πολίτες σημειώνονται μόλις 3,1 κρούσματα στην Ελλάδα, ενώ 
στη Γερμανία 4,3 και στη Βουλγαρία, με την οποία συχνά μας συγκρίνουν, τα 
κρούσματα 100.000 αγγίζουν το 31,9. Μάλιστα, για την Ελλάδα, που τα κρούσματα 
φυματίωσης σε Έλληνες το 2002 άγγιζαν τα 600, ενώ σε ξένους ήταν λιγότερα από 
100, το 2010 στους μεν Έλληνες μειώθηκαν στα 258, παραμένοντας σταθερά 
περισσότερα από τα κρούσματα σε ξένους, που το 2010 αυξήθηκαν για να φτάσουν τα 
231, άρα στην πραγματικότητα μειώνονται. 
  
  
Oι Γιατροί του Κόσμου θεωρούν πως "επιχειρείται ένα επικοινωνιακό τρικ εκφοβισμού 
της ελληνικής κοινωνίας, όπου οι σωτήρες που θα επιλύσουν το ζήτημα είναι εκείνοι 
που με τα μέτρα που λαμβάνουν το προκαλούν. Είναι σαφές πως οι μετανάστες 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φτώχειας τους" μας είπε ο Γιάννης Μουζάλας από 
τους “Γιατρούς του Κόσμου”, που αντιμετωπίζουν περιπτώσεις μεταναστών και 
φτωχών Ελλήνων και αστέγων στις υποβαθμισμένες γειτονιές της Αθήνας καθημερινά. 
“Οι φυματικοί Αφγανοί, για παράδειγμα, δεν ήρθαν με φυματίωση από το Αφγανιστάν, 
η φυματίωση προέκυψε εδώ από τις συνθήκες διαβίωσής τους. Το ίδιο πρόβλημα 
αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη, όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς παραμύθια. 
Άλλωστε αυτοί που στέρησαν με νόμο στους φτωχούς 'Ελληνες και ξένους την 
πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι ίδιοι υπόλογοι για την κατάσταση της 
υγείας των πολιτών" πρόσθεσε ο κ. Μουζάλας. 
  

                                                 
171

 http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=679663 



"Άρρωστοι δεν είναι οι ξένοι, άρρωστοι είναι οι φτωχοί, επειδή οι πολιτικοί τούς 
στερούν την πρόσβαση στην υγεία. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του υπουργού, 
πρόκειται απλώς περί δηλώσεων στο πλαίσιο μιας προσπάθειας τρομοκράτησης και 
όχι για επιστημονική ανακοίνωση. Σε περιόδους άκρατης φτώχειας, που οι αρρώστιες 
δεν μπορεί παρά να αυξηθούν, με δεδομένη την απουσία πρόνοιας, οι 
αποδιοπομπαίοι τράγοι είναι απαραίτητοι”, κατέληξε ο ίδιος. 
 

 

 


