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ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019

1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

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

1. Εργασιακές συνθήκες αλλοδαπών μεταναστών στη Μανωλάδα

Τον  Ιανουάριο  2019,  σύμφωνα  με  στοιχεία  του  «Παρατηρητηρίου  για  τη
Μανωλάδα», υπήρχαν στην περιοχή της Μανωλάδας Ηλείας περίπου 6.500
εργάτες από το Μπαγκλαντές, 200 από το Πακιστάν και κάποιοι ακόμα από
ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Αλβανία)1.  Όσο
περνάει ο καιρός, οι ανάγκες για εργατικά χέρια αυξάνονται, με αποκορύφωμα
την  περίοδο  της  συγκομιδής  της  φράουλας,  όπου  το  εργατικό  δυναμικό
ανέρχεται σε 10.000 άτομα. Η καλλιέργεια έχει επεκταθεί σε όλη την περιοχή,
σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων πέριξ της Μανωλάδας, από τη Λακόπετρα και

1https://www.imerodromos.gr/i-manolada-einai-akoma-edo/?
fbclid=IwAR2zcUrEdEwznVi4WTL-RTvvCygSNrV00Kapjhu84QeV4-zvTGylf1RcXtA



Λάππα στην Αχαΐα έως τα Λεχαινά και τη Γαστούνη στην Ηλεία, σύμφωνα με
το Παρατηρητήριο.
Πενήντα  ευρώ  ή  και  παραπάνω  πληρώνει  ο  καθένας  στον  ιδιοκτήτη  του
χωραφιού  κάθε  μήνα  για  να  κοιμάται  σε  μια  γωνία  κάποιας  καλύβας-
παραπήγματος,  με  άλλα δέκα,  είκοσι  και  παραπάνω άτομα.  Σχετικά με το
μεροκάματο, έχει διαμορφωθεί στα 24 ευρώ, όπου το ένα ευρώ πηγαίνει στον
μεσάζοντα για προμήθεια.
Ακόμα  χειρότερα,  στα  Φιλιατρά  της  Μεσσηνίας,  100  με  150  εργάτες  γης
αφρικανικής  προέλευσης  δεν  μπορούσαν  να  μισθώσουν  τίποτα  για  να
μείνουν.  Ως  αποτέλεσμα,  βρήκαν  οι  άνθρωποι  στέγη  στο  υπόστεγο  του
νεκροταφείου Φιλιατρών.
Για όλους τους κατοίκους της περιοχής ανακύπτει υγειονομικό ζήτημα «Ένα
από τα βήματα που επιβάλλεται να προχωρήσουν, πέραν των άλλων, είναι η
αντικατάσταση του νόμου 13Α/4251/14, με τον οποίο η άδεια παραμονής ενός
εργάτη  συνδέεται  με  τον  εργοδότη.  Ο  εργαζόμενος  γίνεται  έρμαιο  του
αφεντικού. Αν δεν του κάνει τα χατίρια, μπορεί ο δεύτερος να άρει την άδεια.
Στην ουσία νομιμοποιείται  η καταναγκαστική εργασία,  σύμφωνα με τα όσα
λέει  στο  ΑΠΕ-ΜΠΕ  ο  κ.  Ντούβλης,  νομικός  σύμβουλος  της  οργάνωσης
Generation 2.0 Red.

Μετά  την  καταδίκη  της  Ελλάδας  την  άνοιξη  του  2017  από το  Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) για παραβίαση του άρθρου 4
παρ.2  της  ΕΣΔΑ  περί  καταναγκαστικής  εργασίας,  η  χώρα  πρέπει  να
συμμορφωθεί.
Για το λόγο αυτό, στις 15 Φεβρουαρίου 2019 η «Μανωλάδα» αποτέλεσε το
θέμα  της  συνεδρίασης  της  Υποεπιτροπής  για  την  Καταπολέμηση  της
Εμπορίας  και  της  Εκμετάλλευσης  Ανθρώπων  της  Βουλής.  Εκεί
τοποθετήθηκαν  κρατικοί  φορείς,  εκπρόσωποι  του  Σώματος  Επιθεωρητών
Εργασίας (ΣΕΠΕ), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), νομικοί
και άλλοι. Ο Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της
Εμπορίας Ανθρώπων του υπουργείου Εξωτερικών, προανήγγειλε ένα εθνικό
σχέδιο δράσης, το οποίο σύντομα θα υιοθετηθεί επίσημα.
Σημειώνεται,  ότι  αρχές Ιανουαρίου 2019 οι εργάτες γης από τη Μανωλάδα
πραγματοποίησαν  συγκέντρωση  διαμαρτυρίας  έξω  από  το  υπουργείο
Εργασίας αρχικά και Μεταναστευτικής Πολιτικής στη συνέχεια. Τα αιτήματά
τους  αφορούσαν  τόσο  τις  συνθήκες  διαβίωσης  και  εργασίας,  όσο  και  τη
διαδικασία επανέκδοσης των εγγράφων τους, τα οποία κάηκαν μετά τη φωτιά
του καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων, ζητούν μεροκάματο 33,57 ευρώ, τουλάχιστον
ένα ρεπό την εβδομάδα και τακτικό έλεγχο από τις επιθεωρήσεις εργασίας για
τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Επίσης, στα τέλη Φεβρουαρίου 2019 έγινε παρέμβαση της Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου μετά από τη μηνυτήρια αναφορά του ΣΕΠΕ για το ζήτημα των
αλλοδαπών εργατών γης της Μανωλάδας, οι οποίοι δεν είχαν δηλωθεί στην
Επιθεώρηση Εργασίας.
Μέχρι  να  παρθούν  οι  αποφάσεις  για  αξιοπρεπείς  συνθήκες,  όμως,  οι
άνθρωποι συνεχίζουν να μένουν στα ίδια άκρως επικίνδυνα και ανθυγιεινά
παραπήγματα, η εργασία τους να παραμένει υποτιμημένη και η δουλειά τους,
όπως και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα να εξαρτώνται από τις ορέξεις των
εργοδοτών τους.



2. Εργασιακή σκλαβιά μεταναστών σε κτηνοτροφική μονάδα στο 
Πετρωτό Τρικάλων

Ο Σουνίλ Αχμέντ δούλευε έως τις 20 Φεβρουαρίου 2019 στο Πετρωτό 
Τρικάλων σε κτηνοτροφική μονάδα με αγελάδες επί ένα χρόνο και τέσσερις 
μήνες2.
Ο εργοδότης του χρωστούσε δεδουλευμένα 8 μηνών. Πριν από δύο μήνες 
όταν πήγε να βγάλει τις αγελάδες για να βοσκήσουν στον βουνό έπεσε και 
χτύπησε στο στήθος. Ζήτησε από το αφεντικό να τον πάει σε νοσοκομείο και 
αυτός αρνείται ενώ εξακολουθεί να πονάει από το χτύπημα. Παρά το ότι είναι 
άρρωστος και τραυματισμένος και δεν μπορεί να εργαστεί δέχτηκε πιέσεις να 
συνεχίσει να βγάζει τα ζώα στο βουνό.
Ένας γνωστός του εργοδότη πριν τρεις μέρες ήρθε και τον απειλούσε ότι αν 
δεν τις βγάλει στο βουνό δεν θα τον πληρώσουν ποτέ.
Αποκαλύφθηκε ότι στην περιοχή εργάτες εργάζονται 12 ώρες την ημέρα για 
450 ευρώ .

3. «Παιδιά – σκλάβοι» στη Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικά στοιχεία για την
παιδική εργασία

Σοκαριστικά  είναι  τα  στοιχεία αναφορικά  με  την  παιδική  εργασία
προσφυγόπουλων  στην  Ελλάδα,  και  συγκεκριμένα  στη Θεσσαλονίκη,  που
έδωσε στη δημοσιότητα η ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
κατά της Παιδικής Εργασίας, στις 12 Ιουνίου 20193.

Όπως αποδεικνύεται μέσα από αυτά, τα παιδιά δουλεύουν από 6 μέχρι 12
ώρες  τη  μέρα  στα  χωράφια,  στις  οικοδομές,  σε  πλυντήρια  αυτοκινήτων,
ζητιανεύουν  στα  φανάρια  ή  γυρίζουν  στους  δρόμους  πουλώντας
μικροαντικείμενα.  Πέφτουν  θύματα  εκμετάλλευσης  παράνομων  δικτύων
πώλησης καπνού και ναρκωτικών, οδηγούν αυτοκίνητα ρισκάροντας τη ζωή
τους και τη ζωή άλλων προσφύγων, προκειμένου να τους μεταφέρουν στο
εσωτερικό της χώρας.

«Είναι τα παιδιά που δεν ζουν σαν παιδιά, είναι αναγκασμένα να δουλεύουν
για να επιβιώσουν και δεν παίζουν, έχουν χάσει πρόωρα ή δεν απέκτησαν
ποτέ την παιδικότητά τους» τονίζει η ΜΚΟ, με ανακοίνωσή της.

Από την αρχή του 2019 μέχρι και τον Μάιο, οι Ομάδες Κοινωνικής Εργασίας
στο δρόμο (Street  Work)  της  ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης
Νέων ήρθαν σε επαφή με περίπου 550 παιδιά που ζουν στους δρόμους της
Θεσσαλονίκης και επιβιώνουν δουλεύοντας, από τα οποία περίπου 450 είναι

2http://www.antiracismfascism.org/index.php/2540-ochi-sthn-ergasiakh-sklabia-
metanastwn-se-kthnotrofikh-monada-sto-petrwto-trikalwn?
fbclid=IwAR1yDeaGgJvIFkBuONXxdW0bPhyAsOsqpl2nudkqACbIpTrK2xFqg6e9teM
3https://www.in.gr/2019/06/11/greece/paidia-sklavoi-sti-thessaloniki-sokaristika-  
stoixeia-gia-tin-paidiki-ergasia/?fbclid=IwAR253KfrkdLwzuQVjt56YfRiu-
0rluE8RqI6KB25xMrWeNCVmLhCALAucpQ

https://www.in.gr/2019/06/11/greece/paidia-sklavoi-sti-thessaloniki-sokaristika-stoixeia-gia-tin-paidiki-ergasia/?fbclid=IwAR253KfrkdLwzuQVjt56YfRiu-0rluE8RqI6KB25xMrWeNCVmLhCALAucpQ
https://www.in.gr/2019/06/11/greece/paidia-sklavoi-sti-thessaloniki-sokaristika-stoixeia-gia-tin-paidiki-ergasia/?fbclid=IwAR253KfrkdLwzuQVjt56YfRiu-0rluE8RqI6KB25xMrWeNCVmLhCALAucpQ
https://www.in.gr/2019/06/11/greece/paidia-sklavoi-sti-thessaloniki-sokaristika-stoixeia-gia-tin-paidiki-ergasia/?fbclid=IwAR253KfrkdLwzuQVjt56YfRiu-0rluE8RqI6KB25xMrWeNCVmLhCALAucpQ


ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα και τα 95 είναι από την Ελλάδα ή άλλες
βαλκανικές χώρες.

Από τα Βαλκάνια, τα περισσότερα παιδιά που εντοπίστηκαν προέρχονται από
τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Ελλάδα.

«Πρόκειται  για  παιδιά  που  θεωρούν  την  εργασία  ‘κανονικότητα’  αφού
μεγάλωσαν στις χώρες τους δουλεύοντας και για να φτάσουν στην Ελλάδα
ταξίδεψαν επίσης δουλεύοντας κυρίως στην υφαντουργία, στην αλιεία και στα
βυρσοδεψεία. Οπότε, ο κίνδυνος είναι αφενός να πιστεύουν ότι και στη χώρα
μας επιτρέπεται η παιδική εργασία, αφετέρου να εθιστούν στην παρανομία κι
αργότερα  ως  νεαροί  ενήλικες  να  βρεθούν  αντιμέτωποι  με  βαριές  ποινές»
τονίζει  ο  επικεφαλής  της  νομικής  υπηρεσίας  της  ΑΡΣΙΣ,  Θωμάς
Χαραλαμπίδης.

4. Αναστολή απόδοσης ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους εκτός ΕΕ

Στις  12  Ιουλίου  2019  ο  υπουργός  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων
Γιάννης Βρούτσης ανακάλεσε την εγκύκλιο της προηγούμενης κυβέρνησης με
την  οποία  απλοποιούνταν  οι  διαδικασίες  απόδοσης  ΑΜΚΑ  σε  ξένους
υπηκόους  χωρών  εκτός  ΕΕ  –  μεταξύ  άλλων  σε  μετανάστες,  αιτούντες
διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτα προσφυγόπουλα4.

Υπενθυμίζεται  ότι  με εγκύκλιο των  προηγούμενων  υπουργού  και
υφυπουργών  Εργασίας  στις  20  Ιουνίου  του  2019,  αποσαφηνίστηκε  το
γραφειοκρατικό πλαίσιο, το οποίο καθιστούσε δύσκολη την απόδοση ΑΜΚΑ
σε  ξένους  υπηκόους  τρίτων  χωρών.  Σύμφωνα  με  τη νέα  εγκύκλιο  του  κ.
Βρούτση  με  αριθμό  Φ.80320/οικ.31355/Δ18.2084,  θα  επανεξεταστεί  το
ζήτημα της απόδοσης ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε
και στη συνέχεια θα δοθούν νέες αναλυτικές οδηγίες.
Η νέα αυτή κίνηση του υπουργού Εργασίας προκαλεί προβληματισμό για τoν
τρόπο αντιμετώπισης του προσφυγικού προβλήματος από την κυβέρνηση της
ΝΔ και  εντείνει  τους φόβους για σκληρή πολιτική, που θα λειτουργήσει εις
βάρος των προσφύγων και μεταναστών.

Ήδη από την ανακοίνωση της δομής της, η νέα κυβέρνηση δέχθηκε πυρά από
την αντιπολίτευση και από ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφορικά
με  τη  συγχώνευση  του  υπουργείου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  με  το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Β) Καλές Πρακτικές

4https://www.in.gr/2019/07/12/politics/kyvernisi/mploko-stin-apodosi-amka-se-  
ksenous-ypikoous-ektos-ee-apo-vroutsi/?
fbclid=IwAR0872N9qTpfe0BOzo3D_5UXfcija0Aq-nkr4XR2z-siz3Y679zHbWIQlo4

 

https://www.in.gr/2019/07/12/politics/kyvernisi/mploko-stin-apodosi-amka-se-ksenous-ypikoous-ektos-ee-apo-vroutsi/?fbclid=IwAR0872N9qTpfe0BOzo3D_5UXfcija0Aq-nkr4XR2z-siz3Y679zHbWIQlo4
https://www.in.gr/2019/07/12/politics/kyvernisi/mploko-stin-apodosi-amka-se-ksenous-ypikoous-ektos-ee-apo-vroutsi/?fbclid=IwAR0872N9qTpfe0BOzo3D_5UXfcija0Aq-nkr4XR2z-siz3Y679zHbWIQlo4
https://www.in.gr/2019/07/12/politics/kyvernisi/mploko-stin-apodosi-amka-se-ksenous-ypikoous-ektos-ee-apo-vroutsi/?fbclid=IwAR0872N9qTpfe0BOzo3D_5UXfcija0Aq-nkr4XR2z-siz3Y679zHbWIQlo4


1.  Αναίρεση για  τις  αθωωτικές  αποφάσεις  καταναγκαστικής  εργασίας
στη Μανωλάδα από τον Άρειο Πάγο

Στις  10  Ιουλίου  2019  ο  αντεισαγγελέας  του  Αρείου  Πάγου  Χαράλαμπος
Βουρλιώτης  άσκησε  αναίρεση  υπέρ  του  νόμου  κατά  της  αθωωτικής
απόφασης  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  καταναγκαστικής  εργασίας  στις
φυτείες φράουλας στα της Νέας Μανωλάδας (2012-2013), υπόθεση για την
όποια τον Μάρτιο του 2017 η χώρα μας καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων5.

Να σημειωθεί  ότι  η  όποια  απόφαση εκδοθεί  επί  της  αναίρεσης  υπέρ  του
νόμου,  δεν  έχει  καμία  έννομη  συνέπεια  για  τους  αθωωθέντες,  παρά μόνο
νομολογιακό  χαρακτήρα.  Υπενθυμίζεται  ότι  το  2014  ο  αντεισαγγελέας  του
Αρείου  Πάγου Κωνσταντίνος  Παρασκευαΐδης  είχε  κρίνει  ότι  δεν  πρέπει  να
ασκηθεί  αναίρεση  κατά  της  ομόφωνης  αθωωτικής  απόφασης  του  Μεικτού
Ορκωτού  Εφετείου  Πατρών  κατηγορουμένων  στην  υπόθεση  της  Ν.
Μανωλάδας.  Είναι  γνωστό επίσης ότι  τον Μάρτιο  του 2017 η Ελλάδα είχε
καταδικαστεί  από  το  δικαστήριο  του  Στρασβούργου  και  υποχρεώθηκε  να
αποζημιώσει  με  ποσό  που  φτάνει  τις  676.000  συνολικά  42  αλλοδαπούς
εργάτες, υπηκόους του Μπαγκλαντές, της Μανωλάδας.

Η απόφαση του  δικαστηρίου του  Στρασβούργου αφορά 42 οι  οποίοι  ζουν
στην Ελλάδα. Με ομόφωνη απόφασή του το ΕΔΑΔ αναγνώρισε ότι υπήρξε
παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως προς
το σκέλος εκείνο που αφορά την απαγόρευση των καταναγκαστικών έργων
και  ότι  η  κατάσταση  των  42  αποτελούσε  εμπορία  ανθρώπων  και
καταναγκαστική εργασία, με δεδομένο ότι η εκμετάλλευση μέσω της εργασίας
αποτελεί μια πτυχή εμπορίας.

2. Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής για μετανάστες και πρόσφυγες με
τη στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας

Από το Φεβρουάριο του 2019 το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του
δήμου  Αθηναίων  πρόσφερε  σε  ενήλικες  μετανάστες  και  πρόσφυγες  τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα πληροφορικής, με την
υποστήριξη  της  Ύπατης  Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες
(UNHCR)6. 

Oι ενδιαφερόμενοι,  αρχάριοι  και προχωρημένοι,  μπορούσαν να υποβάλουν
αίτηση για τα μαθήματα βασικού πακέτου χρήσης Η/Υ (Windows, Word, Excel
και  Internet)  στα  γραφεία  του  Κέντρου  Ένταξης  Μεταναστών  του  δήμου
Αθηναίων (Μαιζώνος 45, στο ισόγειο), τις καθημερινές από τις 09.00 έως τις
13.00.

5https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/230931/anairesi-gia-tis-athootikes-  
apofaseis-katanagkastikis-ergasias-sti-manolada-askise-o-areios-pagos

6 Δελτίο Τύπου Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα, 1/3/2019
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«Με την ίδια υπευθυνότητα που διαχειριστήκαμε, από την πρώτη ημέρα, την
κρίση  στο  προσφυγικό,  διαχειριζόμαστε  και  την  ομαλή  ένταξη  αυτών  των
ανθρώπων,  δίνοντάς  τους  πρόσβαση  σε  εκπαίδευση  και  επαγγελματική
κατάρτιση»  δήλωσε  ο  δήμαρχος  Αθηναίων  κ.  Γιώργος  Καμίνης  και
υπογράμμισε: «Είναι προτεραιότητά μας οι πολιτικές ένταξης καθώς έτσι θα
διασφαλίσουμε  τον  σεβασμό  στα  ανθρώπινα  δικαιώματα  και  τη  σωστή
λειτουργία της Αθήνας».

«Τα μαθήματα πληροφορικής έχουν σκοπό να ενισχύσουν τις δεξιότητες και
να  δημιουργήσουν  επαγγελματικές  ευκαιρίες  για  τους  μετανάστες  και  τους
πρόσφυγες,  ενώ  η  στήριξη  της  Ύπατης  Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τους
Πρόσφυγες  αποτελεί επιστέγασμα της συνεργασίας της με το  ΚΕΜ από την
έναρξή  του»,  δήλωσε  ο  αντιδήμαρχος  Μεταναστών  και  Προσφύγων,  κ.
Λευτέρης  Παπαγιαννάκης.

 «Καθώς οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μετακινούνται και εγκαθίστανται σε
νέα χώρα, καλούνται να βρουν νέες δουλειές - και συχνά δεν έχουν όλες τις
επαγγελματικές δεξιότητες για να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις  καριέρες
που είχαν»,  δήλωσε η κ. Έφη Κολιονίκα, καθηγήτρια πληροφορικής στο ΚΕΜ,
συμπληρώνοντας ότι «δράσεις σαν αυτή κάνουν πράξη την κοινωνική ένταξη
μεταναστών και προσφύγων». 

 «Η  βεβαίωση  παρακολούθησης  μαθημάτων  πληροφορικής  θα
συνυπολογιστεί από ένα εργοδότη όταν κοιτάζει βιογραφικά υποψηφίων, ενώ
η γνώση μας βοηθάει και ψυχολογικά προσφέροντάς μας αυτοπεποίθηση σε
μια άλλη χώρα», ανέφερε ο F.S, μαθητής στην πληροφορική.

Πέρα  από  τα  μαθήματα  πληροφορικής,  τις  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης
συμπληρώνουν  οι  εξατομικευμένες  συνεδρίες  επαγγελματικής
συμβουλευτικής, οι διαπολιτισμικές δράσεις και η εκμάθηση της ελληνικής και
της  αγγλικής  γλώσσας.  Ευρύτερα,  το  ΚΕΜ  λειτουργεί  ως  τοπικό  σημείο
αναφοράς  για  παροχή  πληροφοριών,  ψυχοκοινωνική  στήριξη,  νομική
υποστήριξη και δικτύωση των πολιτών τρίτων χωρών σε συνεργασία με άλλες
δομές και υπηρεσίες για πιθανή παραπομπή αιτημάτων. 

«Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει στηρίξει τη δράση
του  ΚΕΜ  από  την  έναρξή  του  με  την  παροχή  τεχνογνωσίας  και
υποστηρικτικών  υπηρεσιών,  στο  πλαίσιο  της  πολυεπίπεδης  θεσμικής
συνεργασίας  μας  με  το  δήμο  Αθηναίων»,  δήλωσε  ο  κ.  Philippe Leclerc,
Αντιπρόσωπος του  Ύπατου  Αρμοστή  του  ΟΗΕ για  τους  Πρόσφυγες  στην
Ελλάδα. «Η σχέση μας με τις τοπικές αρχές είναι καθοριστικής σημασίας στις
προσπάθειές  μας  για  παροχή  αξιοπρεπούς  φιλοξενίας  και  βοήθειας  προς
τους πρόσφυγες ώστε να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους. Ο ρόλος δομών,
όπως το ΚΕΜ, εντός των δήμων, είναι πολύ σημαντικός για την επίτευξη ενός
κοινού στόχου που θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα: τη δημιουργία των
κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε  οι  πρόσφυγες  να  έχουν  πρόσβαση στη
μάθηση,  στην  αγορά  εργασίας  και  να  μπορούν  να  ζουν  με  αυτάρκεια  ως
κάτοικοι της πόλης τους», πρόσθεσε. 

Η συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας με τον δήμο Αθηναίων περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες
Άσυλο,  μέρος του  ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και  τη
στέγαση)  που  υλοποιείται  από  την  Ύπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους



Πρόσφυγες (UNHCR) και  χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
οποίο προσφέρει  περισσότερες από 1.820θέσεις  στέγασης σε διαμερίσματα
μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ),
την ενεργό συμμετοχή της Ύπατης Αρμοστείας στο Κέντρο Συντονισμού του
δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων, τη συμμετοχή με
ρόλο παρατηρητή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών καθώς και τη διάθεση
βασικών ειδών σε κατοίκους της Αθήνας που βρίσκονται σε ανάγκη. 

Οι  δράσεις   του  ΚΕΜ  υλοποιήθηκαν  με  τη  συγχρηματοδότηση  του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Α) Εξελίξεις σε επίπεδο ελληνικής νομοθεσίας

1.  Αναμόρφωση  και  ομογενοποίηση  του  συστήματος  απόδοσης
ελληνικής ιθαγένειας

Τον Ιανουάριο του 2019 το υπουργείο Εσωτερικών θέσπισε νέες νομοθετικές
ρυθμίσεις  σχετικά  με  την  αναμόρφωση  του  συστήματος  πολιτογράφησης,
ομογενοποιώντας  τους  κανόνες  εξέτασης  για  τους  υποψήφιους  τρίτων
χωρών7. Πλέον, η επιλογή των ερωτήσεων την ώρα της εξέτασης θα γίνεται
ηλεκτρονικά. Έτσι, θα είναι τυχαία η επιλογή των 30 ερωτήσεων σε σύνολο
300,  οι  οποίες  θα  είναι  αναρτημένες  στην  ιστοσελίδα  της  Διεύθυνσης
Ιθαγένειας.

Η  τριμελής  Επιτροπή  Πολιτογράφησης  θα  τυπώνει  τις  ερωτήσεις  και  ο
εξεταστής  θα τις  διαβάζει  στον  εξεταζόμενο  προκειμένου να  απαντήσει.  Ο
υποψήφιος  καλείται  να  απαντήσει  σωστά  σε  20  από  τις  30  ερωτήσεις
Γεωγραφίας, Ιστορίας, Πολιτικών Θεσμών και Πολιτικής Πραγματικότητας και
σε περίπου 25 ερωτήσεις  που αφορούν την επαρκή γνώση της ελληνικής
γλώσσας.  Η  αξιολόγηση  της  γλωσσικής  επάρκειας  θα  είναι  συνολική.
Αντίστοιχο σύστημα εφαρμόζεται στη Βρετανία.

“Με  τον  τρόπο  αυτό  διασφαλίζονται  η  διαφάνεια  και  το  αδιάβλητο  της
εξέτασης  ενώπιον  της  Επιτροπής  Πολιτογράφησης  και  ταυτόχρονα
αποθαρρύνεται η υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας
και  κατ’  επέκταση  ενώπιον  των  Διοικητικών  Δικαστηρίων”  τονίζουν  οι
συντάκτες  του  νομοσχεδίου,  εξηγώντας  ότι  πρόκειται  για  μεταφορά  του
συστήματος  που  ισχύει  σε  πολλές  χώρες  της  Ευρώπης  και  στις  ΗΠΑ.
“Πρόθεση  της  κυβέρνησης  είναι  η  ομογενοποίηση,  το  αδιάβλητο,  το
μετρήσιμο, αλλά και η επιτάχυνση της διαδικασίας” σημειώνουν οι συντάκτες
του  νομοσχεδίου.  Επισημαίνουν,  μάλιστα,  ότι  “ο  μέχρι  στιγμής  χρόνος
καθαρογραφής των πρακτικών είναι  περί  τους τρεις  μήνες,  ενώ με το  νέο
σύστημα ουσιαστικά μηδενίζεται”.

7 https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/allages-stin-diadikasia-apodosis-ithageneias-
se-18-arthra-eggrafo/
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Ταυτόχρονα, θεσμοθετείται ειδικό ενιαίο πανελλαδικά τεστ για τη γνώση της
ελληνικής γλώσσας σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας,  ούτως ώστε
όσοι  κατόπιν εξετάσεων κρίνονται  ότι  κατέχουν γλωσσική επάρκεια να μην
εξετάζονται στη γλώσσα από την Επιτροπή Πολιτογράφησης.

Αλλαγές  στη  διοικητική  δομή  φέρνει  το  νέο  νομοσχέδιο  προκειμένου  να
ομογενοποιηθούν οι υπηρεσίες, οι οποίες πλέον θα είναι υπό τον έλεγχο του
υπουργείου  Εσωτερικών.  Έτσι,  οι  Διευθύνσεις  Αστικής  Κατάστασης  των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπάγονται πλέον στο υπουργείο Εσωτερικών
ως  υπηρεσίες  του  και  μετονομάζονται  σε  Περιφερειακές  Διευθύνσεις
Ιθαγένειας.  Το  δε  Τμήμα  Πολιτογράφησης  Ομογενών  της  Κεντρικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του υπουργείου καταργείται  και οι  αρμοδιότητές του
μεταβιβάζονται  στο ενιαίο  Τμήμα Πολιτογράφησης που θα αφορά και  τους
αλλογενείς, ενώ δημιουργείται ένα τμήμα Συντονισμού με σκοπό τη συνδρομή
στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών.

Σκοπός αυτών των αλλαγών είναι να συρρικνωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος
τόσο των αποκεντρωμένων διοικήσεων, όσο και του υπουργείου Εσωτερικών,
ώστε να μειωθεί κατά ένα έτος ο χρόνος έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων
πολιτογράφησης, από τα 3,5 με 4 χρόνια που είναι σήμερα από την αίτηση
μέχρι  τη δημοσίευση σε ΦΕΚ,  στα 2 χρόνια και  8  μήνες,  και  ακολουθεί  η
εκτιμώμενη αναμονή για την έκδοση του ΦΕΚ.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, μετά από 2,5 χρόνια περίπου από την
αίτηση ο υποψήφιος ερχόταν για τις εξετάσεις. Συντασσόταν ο φάκελος από
την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  και  αυτός  αποστελλόταν  προς  έγκριση  στο
υπουργείο Εσωτερικών για να υπογραφεί από τον υπουργό Εσωτερικών και
κατόπιν ο εγκεκριμένος φάκελος επέστρεφε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Με το νέο καθεστώς, επειδή θα είναι ενιαία η υπηρεσία υπό το υπουργείο
Εσωτερικών,  η  τελική  έγκριση  θα  γίνεται  γρηγορότερα  και  με  στόχο  την
εξοικονόμηση  τουλάχιστον  9  μηνών!  Έτσι,  εκτός  από  το  γραφειοκρατικό
βάρος θα μειωθεί και η ταλαιπωρία των αιτούντων σε περίπτωση που λήξουν
τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Όπως εξήγησαν παράγοντες του υπουργείου, “μέχρι τώρα παρουσιάζονταν
σημαντικές  αδυναμίες  στον  συντονισμό  και  στην  ενιαία  αντιμετώπιση
ομοειδών καταστάσεων”, προσθέτοντας ότι αυτό θα ισχύσει “τόσο σε επίπεδο
Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων,  όπου  σε  επίπεδο  διαδικασιών  και  τρόπου
χειρισμού  των  υποθέσεων  παρατηρούνταν  διαφοροποιήσεις,  όσο  και  σε
επίπεδο υπουργείου, όπου η Διεύθυνση Ιθαγένειας αδυνατούσε να καθορίσει
σε  κάποιες  περιπτώσεις  ομοιογενείς  ενιαίες  διαδικασίες”.  Επισημαίνουν,
μάλιστα, ότι “σε αρκετές περιπτώσεις έχει εντοπιστεί η αποστολή αντιφατικών
εγγράφων για ομοειδείς υποθέσεις”. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή οι
εκκρεμείς  παλιές  αιτήσεις  για  πολιτογράφηση  πριν  το  2010  και  τον  Νόμο
Ραγκούση  που  έχει  το  υπουργείο  Εσωτερικών  είναι  611  και  υψηλόβαθμα
στελέχη εκτιμούν ότι θα περαιωθούν σε 6 μήνες.
Επίσης,  στην  περίπτωση  που  ο  αιτών  πολιτογράφησης  για  λόγους  που
συνδέονται  με την οικονομική κρίση φύγει  από τη χώρα μας,  η διαδικασία
πολιτογράφησης  αναστέλλεται  για  18  μήνες.  Ο αιτών  την  πολιτογράφηση,
που θα ειδοποιείται για την αναστολή της διαδικασίας, θα μπορεί να αιτηθεί τη



συνέχιση μόλις επιλέξει και πάλι τη χώρα ως σταθερό τόπο διαμονής. Αυτή η
ρύθμιση  αφορά  όσους  διατηρούν  βιοτικούς  δεσμούς  στη  χώρα  και
απουσιάζουν μέχρι 18 μήνες από αυτή. Οπότε, η διαδικασία αναστέλλεται και
επανεξετάζεται  μετά  την  εκ  νέου  εγκατάσταση  στη  χώρα  για  διάστημα
ισόχρονο με την απουσία τους. Στην περίπτωση που επιστρέψει ο αιτών την
πολιτογράφηση μετά από 18 μήνες χάνει  το δικαίωμα πολιτογράφησης και
πρέπει να αναμένει 7 χρόνια για να καταθέσει εκ νέου αίτηση.

Παράλληλα, η Ελλάδα, με τις αλλαγές αυτές στο νομοθετικό πλαίσιο, καλείται
να εναρμονιστεί με το κοινοτικό δίκαιο και να αποδείξει έμπρακτα ότι μεριμνά
για τις ευάλωτες ομάδες των μεταναστών που έχουν άδεια παραμονής. Εν
μέρει  θα  και  γίνει  και  πρωτοπορία.  Έτσι,  δίδεται  η  δυνατότητα  σε
ηλικιωμένους, άτομα με νοητική υστέρηση ή βαριά ψυχική ασθένεια, η οποία
βεβαιώνεται  από  τα  Κέντρα  Πιστοποίησης  Αναπηρίας  (ΚΕΠΑ),  να  κάνουν
αίτηση για  πολιτογράφηση και  να εξεταστούν  με  ειδικές  διαδικασίες,  αφού
βέβαια έχουν τις τυπικές προϋποθέσεις (χρόνια παραμονής κ.λπ.).

Από τη διοικητική πρακτική προέκυψε ότι η απόδοση ιθαγένειας σε αυτή την
πληθυσμιακή κατηγορία επαφιόταν στη διακριτική ευχέρεια των στελεχών της
διοίκησης. Αυτό είχε συνέπεια τον αποκλεισμό κάποιων από αυτές τις ομάδες,
ενώ μεγάλο πρόβλημα αποκλεισμού υπήρχε για τα παιδιά που είχαν κάποιας
μορφής σοβαρή αναπηρία, καθώς έμεναν μακριά από την εκπαίδευση και δεν
μπορούσαν να αποκτήσουν ιθαγένεια.

Με  τις  νέες  διατάξεις  θεσπίζεται  η  προστασία  αυτών  των  πληθυσμιακών
ομάδων όπως ισχύει και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Οπότε, πλέον οι ανήλικοι με
αναπηρία που γεννιούνται ή και μεγαλώνουν στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται
ισότιμα από άποψη ιθαγένειας.

Επίσης, οι άνω των 65 ετών ή όσοι ενήλικοι έχουν πιστοποιημένα νοητική ή
σωματική ή ψυχική αναπηρία η οποία σχετίζεται με τη μειωμένη δυνατότητά
τους  να  ικανοποιήσουν  το  σύνολο  των  ουσιαστικών  προϋποθέσεων
πολιτογράφησης  θα  εκτιμούνται  με  ειδική  διαδικασία  για  την  απόδοση
ιθαγένειας. Να σημειωθεί ότι δεν αλλάζουν οι τυπικές προϋποθέσεις, όπως
είναι  το  καθεστώς  νόμιμης  παραμονής,  τα  έτη  διαμονής  ή  τα  ποινικά
κωλύματα.  Τέλος,  με  τις  νέες  ρυθμίσεις,  όσοι  στερούνται  δικαιοπρακτικής
ικανότητας (π.χ. πρόσωπα με νοητική στέρηση) θα εκπροσωπούνται από τον
δικαστικό συμπαραστάτη τους και μπορούν να πολιτογραφηθούν.

Για πρώτη φορά τάξη και στοιχειώδεις κανόνες στο ελληνικό γραφειοκρατικό
χάος επιχειρεί  να βάλει  το  νέο  νομοθετικό  πλαίσιο  για  τη  διαπίστωση της
ιθαγένειας  όσων  έχουν  πρόγονο  Έλληνα  πολίτη,  ουσιαστικά  δηλαδή
ομογενείς  του  εξωτερικού.  Όπως  εξηγούν  στην  “Αυγή"  της  Κυριακής  οι
συντάκτες του νομοσχεδίου, “μέχρι τώρα οι διαδικασίες που εφαρμόζονται δεν
είχαν περιγραφεί σε νόμο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζονται
αντιφατικές  προσεγγίσεις  ανά  περιοχή  και  ανά  περίοδο,  αλλά  και  πιθανές
εστίες διαφθοράς”. “Πρόκειται για διαδικασίες που ταλαιπωρούν χρόνια, εκτός
από  ομογενείς  που  γεννήθηκαν  στο  εξωτερικό,  και  Έλληνες  πολίτες  που
αμφισβητείται  η  ιθαγένεια  αυτών  ή  των  προγόνων  τους  και  παραμένουν
μετέωροι επί χρόνια” επισημαίνουν.



Ειδική μέριμνα υπήρξε για τη μείωση της ταλαιπωρίας των ομογενών από την
πρώην ΕΣΣΔ. Έτσι, προβλέπεται ότι οι ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, οι
οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του πότε ήρθαν στη χώρα, θα
εξετάζονται στην Ελλάδα. Παράλληλα, καταργούνται οι Ειδικές Επιτροπές και
θα εξετάζονται  από τις Επιτροπές  Πολιτογράφησης με ειδική διαδικασία,  η
οποία θα εξετάζει  την ομογενειακή τους ιδιότητα και  ένα ελάχιστο επίπεδο
ένταξης στην Ελλάδα, στο οποίο περιλαμβάνεται  η στοιχειώδης γνώση της
ελληνικής  γλώσσας.  Άλλωστε,  δεν  είναι  λίγες  οι  μαρτυρίες  της  μεγάλης
ταλαιπωρίας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης που πέρασαν όσοι ήρθαν
στην Ελλάδα μετά  το  2001,  καθώς κάποιοι  από αυτούς που μένουν στην
Ελλάδα έπρεπε να ταξιδέψουν στη χώρα προέλευσής τους και να περάσουν
εκεί  από  την  Ειδική  Επιτροπή,  που  αποτελείται  από  τον  πρόξενο,  έναν
αστυνομικό και έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της δικής μας
χώρας.  Πλέον,  η  διαδικασία  πολιτογράφησης  για  τους  ομογενείς  από  την
πρώην ΕΣΣΔ θα γίνεται στην Ελλάδα.

2. Έκδοση υπουργικής απόφασης για την πιστοποίηση της γνώσης της
ελληνικής  γλώσσας  και  στοιχείων  της  ελληνικής  ιστορίας  και  του
ελληνικού  πολιτισμού  πολιτών  τρίτων  χωρών  προκειμένου  να
αποκτηθεί η ελληνική ιθαγένεια

Η υπουργική απόφαση 90252/2019 - ΦΕΚ 2132/Β/6-6-2019, που εκδόθηκε
στις 6 Ιουνίου 2019,  αποφάσισε8 :

α)  Τη  θέσπιση  Διαδικασίας  Πιστοποίησης  της  επαρκούς  γνώσης  της
ελληνικής γλώσσας και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του
ελληνικού πολιτισμού των πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν
στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν.
4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/01-4-2014), καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου
107 του ίδιου ν. «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις». 

β)  Τη  θέσπιση  Διαδικασίας  Πιστοποίησης  της  επαρκούς  γνώσης  της
ελληνικής γλώσσας για τους πολίτες  όλων των χωρών που επιθυμούν να
αποκτήσουν  πιστοποιητικό  «επάρκειας  της  ελληνικής  γλώσσας  για
πολιτογράφηση» ώστε να απαλλαγούν από την υποχρέωση αξιολόγησης της
γλωσσικής τους επάρκειας στα ελληνικά κατά τη διαδικασία της συνέντευξης
ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής  είναι οι ακόλουθες 
1. Οι νόμιμα διαμένοντες/ουσες πολίτες τρίτων χωρών (ν. 4251/2014, ΦΕΚ
80/Α/01-4-2014),  οι  δικαιούχοι  και  αιτούντες/ούσες  διεθνή προστασία (Π.Δ.

8http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?  
args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL85OGL2bA-
0rbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-
zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czm
hEembNmZCMxLMtVr52Gf_1mwiHQWuGadUFNBTT2Rk_RANoQyP4PEOwoFE

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVr52Gf_1mwiHQWuGadUFNBTT2Rk_RANoQyP4PEOwoFE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVr52Gf_1mwiHQWuGadUFNBTT2Rk_RANoQyP4PEOwoFE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVr52Gf_1mwiHQWuGadUFNBTT2Rk_RANoQyP4PEOwoFE


141/2013,  ΦΕΚ  226/Α/21-10-2013)  που  ενδιαφέρονται  να  υποβληθούν  σε
εξετάσεις ελληνομάθειας, προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη
διαδικασία πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν
διαμένοντος, πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 έτη.

 2.  Η  πιστοποίηση  χορηγείται  μετά  από  επιτυχή  δοκιμασία  στις  ειδικές
γραπτές  και  προφορικές  εξετάσεις,  που  διενεργούνται  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις της παρούσας. 

3.  Οι  αλλοδαποί/ές  πολίτες  όλων  των  χωρών  –  ανεξαρτήτως  αν  έχουν
καταθέσει  αίτηση  πολιτογράφησης  -  που  επιθυμούν  να  αποκτήσουν
πιστοποιητικό «επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση» ώστε
να  απαλλαγούν  από  την  υποχρέωση  αξιολόγησης  της  γλωσσικής  τους
επάρκειας  στα  ελληνικά  κατά  τη  διαδικασία  της  συνέντευξης  ενώπιον  της
Επιτροπής Πολιτογράφησης, πρέπει α) να είναι ενήλικοι και β) να διαμένουν
μόνιμα στην Ελλάδα. 

4.  Η  πιστοποίηση  χορηγείται  μετά  από  επιτυχή  δοκιμασία  στις  ειδικές
προφορικές  και  γραπτές  εξετάσεις  που  διενεργούνται  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις της παρούσας.

Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων είναι πενταμελής και αποτελείται από
τρία (3) μέλη ΔΕΠ με ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως
δεύτερης, τα οποία υποδεικνύονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένα
(1)  μέλος  ΔΕΠ με ειδίκευση στην ιστορία,  το οποίο  υποδεικνύεται  από τη
Γενική  Γραμματεία  Διά  Βίου  Μάθησης,  και  έναν/μία  (1)  εμπειρογνώμονα,
κάτοχο  διδακτορικού  διπλώματος  που  επιλέγεται  κατόπιν  ανοιχτής
πρόσκλησης.

3. Εθνική στρατηγική για την ένταξη των μεταναστών

Στις 15 Ιανουαρίου 2019 το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έθεσε σε
δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη9.

Η  Εθνική  Στρατηγική  ξεκίνησε  να  εκπονείται  τον  Οκτώβριο  του  2017  από
Ομάδα  Εργασίας  με  επικεφαλής  τον  Γενικό  Γραμματέα  Μεταναστευτικής
Πολιτικής  και  τη  συνδρομή  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Ένταξης  του
Υπουργείου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής,  στελεχών  των  Γραφείων  του
Υπουργού  και  του  Υφυπουργού  Μεταναστευτικής  Πολιτικής,  στελεχών  του
Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, και στελεχών της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Με την ολοκλήρωσή της, η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη (ΕΣΕ) τέθηκε σε
δια-υπουργική διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2018 και εγκρίθηκε από το
Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.)  τον Ιούλιο του
2018.

9 https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ethniki-stratigiki-gia-tin-entaxi-apo-ypoyrgeio-
metanasteytikis-politikis



Το  κείμενο  αποτυπώνει  την  οπτική  και  τον  σχεδιασμό  του  Υπουργείου
Μεταναστευτικής  Πολιτικής  για  τα  δικαιώματα  των  προσφύγων  και  των
μεταναστών,  λαμβάνοντας  υπόψη τη  μαζική  ροή  μεικτών  μεταναστευτικών
ρευμάτων καθώς και αιτούντων και αιτουσών διεθνούς προστασίας, αλλά και
την οικονομική ύφεση της χώρας κατά την περίοδο 2009-2017.

Ως πυρήνα της θέτει την ένταξη σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας τη βάση
για την  ενεργό εμπλοκή και  συμμετοχή διάφορων θεσμικών ή/και  τοπικών
παραγόντων  στη  διαδικασία  της  ένταξης,  όπως  είναι  οι  Δήμοι  και  οι
Περιφέρειες,  καθιστώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση βασικό συνδιαμορφωτή
και φορέα υλοποίησης ενταξιακών πρωτοβουλιών.

Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνει μια νέα πολιτική προσέγγιση για την ένταξη,
η  οποία  ενθαρρύνει  την  ουσιαστική  ανταλλαγή  ανάμεσα  σε  διαφορετικές
κουλτούρες,  ενισχύει  το  θετικό  και  αναπτυξιακό  αντίκτυπο των  ενταξιακών
παρεμβάσεων στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες και θέτει τις βάσεις για
μια κοινωνία ανοιχτή και ποικιλόμορφη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την
Ένταξη αποτελεί ο γενικός και οριζόντιος συντονισμός και η διασφάλιση της
συνοχής  των  ενταξιακών  πολιτικών  μεταξύ  συναρμόδιων  Υπουργείων  και
λοιπών  φορέων,  η  οποία  εναρμονίζεται  με  τη  συνολική  πολιτική  της
κυβέρνησης  για  τη  δημιουργία  εθνικών  μηχανισμών  για  την  άσκηση
κοινωνικής πολιτικής.

Με  βάση  τα  παραπάνω,  η  Εθνική  Στρατηγική  για  την  Ένταξη  περιγράφει
συνοπτικά το φαινόμενο της μετανάστευσης τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό
επίπεδο καθώς και τα υπάρχοντα μοντέλα ένταξης προκειμένου να καταλήξει
στο προτεινόμενο μοντέλο για την χώρα.

Επιπλέον, αναλύει την εθνική νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση και το
άσυλο  και  τις  πολιτικές  για  την  ένταξη  που  ακολουθήθηκαν  έως  τώρα,
αναδεικνύει στρατηγικούς στόχους και άξονες πολιτικής και προτείνει δράσεις
για την επίτευξή τους.

Το Υπουργείο κάλεσε όλους τους πολίτες και τους φορείς της κοινωνίας των
πολιτών  να  συμμετέχουν  στη δημόσια  ηλεκτρονική  διαβούλευση για  την
Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη και να καταθέσουν τις προτάσεις τους, από
τις 15 Ιανουαρίου μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019. 

4. Νέα νομοθεσία με διαδικασίες- εξπρές για το άσυλο
και αποκλεισμός από την αγορά εργασίας

Μέτρα που  περικόπτουν  τις  εγγυήσεις  και  τα  δικαιώματα  όσων
ζητούν άσυλο και  περιορίζουν  σημαντικά  την  πρόσβασή  τους  στην  αγορά
εργασίας, άλλα μέτρα που θέτουν τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες εκτός
των  δομών  φιλοξενίας  χωρίς  το  μέχρι  σήμερα  προβλεπόμενο  εξάμηνο
περιθώριο προκειμένου να εισαχθούν σε προγράμματα ένταξης και αυστηρές
προθεσμίες στη διαδικασία ασύλου, που όμως θεωρείται αβέβαιο αν μπορεί
να τηρηθούν, περιλαμβάνουν οι νέες ρυθμίσεις για το άσυλο που δόθηκαν στη



δημοσιότητα στις 16 Οκτωβρίου 201910. Η έναρξη ισχύος του ορίζεται για την
1η Ιανουαρίου 2020.
Ο  νέος  νόμος  που  ενσωματώνει  και  αναπροσαρμόζει  το  σύνολο  των
διατάξεων  που  διέπει  το  καθεστώς  διεθνούς  προστασίας  στη  χώρα  μας,
ξεχωρίζουν  οι  διατάξεις  που  θεσπίζουν  ταχύρυθμη διαδικασία ασύλου στα
σύνορα και εισάγουν κατά προτεραιότητα εξέταση αιτημάτων, ανάλογα με τη
χώρα προέλευσης.

Μέσα  σε  15  ημέρες  προβλέπεται  η  εξέταση  των  αιτήσεων  όσων  δεν
συμμορφώνονται  με  τις  αποφάσεις  μεταφοράς  τους  σε  δομές,  των
κρατουμένων,  των  ευάλωτων  και  όσων  προέρχονται  από  πρώτη
χώρα ασύλου, ασφαλή τρίτη χώρα ή ασφαλή χώρα καταγωγής, οι οποίες θα
ανακοινώνονται  κάθε  Νοέμβριο  ύστερα  από  εισήγηση  του  διευθυντή  της
Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο νέος νόμος.

Σε  περίπτωση  μαζικής  άφιξης,  προβλέπεται  η  δυνατότητα  υποχρεωτικής
ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας ασύλου,  συμπεριλαμβανομένης  της
δευτεροβάθμιας προσφυγής, μέσα σε πέντε ημέρες. Θεσπίζεται υποχρεωτική
αυτοπρόσωπη  παρουσία  αυτού  που  προσφεύγει  στον  β΄  βαθμό,  ενώ  η
απουσία του σημαίνει έκπτωση από τη διαδικασία.

Από το Μάρτιο του 2020 θεσπίζονται νέες επιτροπές που αποτελούνται μόνο
από δικαστές,  χωρίς  τη συμμετοχή ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα,  ιδιότητα
την  οποία  είχε  μέχρι  σήμερα  το  τρίτο  μέλος  που  υποδεικνυόταν  από την
Υπατη Αρμοστεία.

Καταργείται η άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας όσων ζητούν άσυλο και
μετατίθεται έξι μήνες μετά την κατάθεση του αιτήματος. Προβλέπεται Κάρτα
Υγειονομικής  Περίθαλψης Αλλοδαπού  (ΚΥΠΑ),  η  οποία  εξασφαλίζει  υλικές
συνθήκες  υποδοχής  ή  οικονομικό  βοήθημα,  υπό την  προϋπόθεση ότι  δεν
εργάζεται ο δικαιούχος ή ότι η εργασία του δεν αποφέρει επαρκείς πόρους.
Είναι υποχρεωτική η ενημέρωση των αρχών για έναρξη επαγγέλματος ή για
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του
νόμου,  οι  αναγνωρισμένοι  πρόσφυγες  και  οι  δικαιούχοι  επικουρικής
προστασίας  υποχρεούνται  να  αποχωρήσουν  από  τις  δομές  υποδοχής  και
φιλοξενίας, χωρίς να προβλέπεται ρητά η φιλοξενία τους σε άλλες δομές ή η
υπαγωγή τους σε προγράμματα ένταξης.

Παρά τις διακηρύξεις για «πλήρη και πραγματικό σεβασμό των δικαιωμάτων
των προσφύγων που  δικαιούνται  άσυλο  με  βάση  το  ενωσιακό  δίκαιο»,  οι
αλλαγές  που  επιφέρει  ο  νέος  νόμος  «περί  Διεθνούς  Προστασίας» -ένα
νομοθέτημα 121 άρθρων και 83 σελίδων που δόθηκε στη διαβούλευση την
Τετάρτη και για μόνο πέντε ημέρες, μέχρι τις 21 Οκτωβρίου, προκαλώντας
διαμαρτυρίες  και  ειρωνικά  σχόλια  των  οργανώσεων  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων- δείχνουν ότι πραγματική πρόθεσή της είναι η επιτάχυνση των
απελάσεων και ο περιορισμός της πρόσβασης των δικαιούχων στη διαδικασία
10https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/215153_apelaynoyn-akoma-kai-toys-  
eyalotoys?
fbclid=IwAR3emIFtUKe5vDf87rnb_XyaLKgBNFfM6JXD5yJcPSdHlRdyeEk5U2EmiV
4

https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/215153_apelaynoyn-akoma-kai-toys-eyalotoys?fbclid=IwAR3emIFtUKe5vDf87rnb_XyaLKgBNFfM6JXD5yJcPSdHlRdyeEk5U2EmiV4
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/215153_apelaynoyn-akoma-kai-toys-eyalotoys?fbclid=IwAR3emIFtUKe5vDf87rnb_XyaLKgBNFfM6JXD5yJcPSdHlRdyeEk5U2EmiV4
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/215153_apelaynoyn-akoma-kai-toys-eyalotoys?fbclid=IwAR3emIFtUKe5vDf87rnb_XyaLKgBNFfM6JXD5yJcPSdHlRdyeEk5U2EmiV4


ασύλου,  όπως και  η  περικοπή δικαιωμάτων,  με  βάση  το  ανυπόστατο  και
προσχηματικό επιχείρημα ότι τάχα αποτελούν πόλο έλξης.

Ανάμεσα  στις  «καινοτομίες»  τις  οποίες  επισημαίνουν  κυβερνητικές  πηγές,
βρίσκεται  αυτή  που  προβλέπει  ότι  για  να  προσφύγει  κάποιος  στο
δευτεροβάθμιο  όργανο  εξέτασης  των  αιτημάτων  ασύλου,  τις  Επιτροπές
Προσφυγών,  πρέπει  να  συντάξει  αιτιολογημένο  δικόγραφο  «κατ'  ανάλογη
εφαρμογή  της  Διοικητικής  Δικονομίας  που  εφαρμόζεται  επί  όλων  των
υποθέσεων»,  όπως αναφέρει  η κυβέρνηση.  Ωστόσο, χωρίς επαρκή νομική
βοήθεια,  η  απαίτηση  για  σύνταξη  δικόγραφου  από  ανθρώπους  που  δε
γνωρίζουν  ελληνικά,  πόσο  μάλλον  νομική  ορολογία,  ισοδυναμεί  με
προσπάθεια  αποκλεισμού  τους.  Το  ομολογεί  άλλωστε  η  κυβέρνηση  όταν
επισημαίνει  με κυνισμό ότι αποτέλεσμα του μέτρου θα είναι η «επιτάχυνση
των διαδικασιών» και η «δυνατότητα επιστροφών από τον πρώτο βαθμό».

Επιπλέον,  το  δικαίωμα  παραμονής  στη  χώρα  μας  όσων  ζητούν  άσυλο
περιορίζεται  μέχρι  την  απόφαση  του  πρώτου  βαθμού  για  το  άσυλο,  με
διακηρυγμένο στόχο να γίνονται απελάσεις από τον πρώτο βαθμό, ενώ σε
συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων η προσφυγή σε δεύτερο βαθμό δεν έχει
ανασταλτικό χαρακτήρα.

Αλλά και στο δεύτερο βαθμό η κυβέρνηση φροντίζει να μειώσει τις εγγυήσεις
της διαδικασίας, καθώς οι τριμελείς ανεξάρτητες επιτροπές θα αποτελούνται
στο  εξής  αποκλειστικά  από  δικαστές,  χωρίς  την  παρουσία  μέλους  που
υποδεικνύεται  από  την  Ύπατη  Αρμοστεία,  το  οποίο  λειτουργούσε  σαν
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας.

Ενώ  μέχρι  σήμερα  η  κατάθεση  του  αιτήματος  ασύλου  δίνει  δικαίωμα
πρόσβασης  στην  αγορά  εργασίας,  ο  νέος  νόμος  προβλέπει  δικαίωμα
πρόσβασης έξι μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης και μόνο αν δεν έχει βγει
απόφαση  σε  πρώτο  βαθμό,  μη  ανασταλτική.  Σε  συνδυασμό  με  το  μη
ανασταλτικό  χαρακτήρα  της  προσφυγής  σε  δεύτερο  βαθμό  για  ορισμένες
κατηγορίες υποθέσεων και  με τη στέρηση του δικαιώματος παραμονής για
τους  προσφεύγοντες,  το  νομοσχέδιο  στερεί  την  πρόσβαση  στην  αγορά
εργασίας  σε  δικαιούχους  διεθνούς  προστασίας,  χωρίς  να  υπολογίζει  τις
συνέπειες  στην  κοινωνική  συνοχή  και  στη  ζωή  των  ανθρώπων,  με
διακηρυγμένο  στόχο  να  σταματήσει  το  σύστημα  ασύλου  «να  προσελκύει
πρόσωπα  που  επιθυμούν  καλύτερες  συνθήκες  διαβίωσης» και  να  αφορά
«όσους  πραγματικά  χρήζουν  διεθνούς  προστασίας»,  ωσάν  το  ένα  να
αποκλείει το άλλο.

Παραβλέποντας ακόμα και την πρόβλεψη της ευρωτουρκικής συμφωνίας που
εξαιρεί  τους ευάλωτους από τη διαδικασία απέλασης στην Τουρκία, ο νέος
νόμος προβλέπει ότι οι ευάλωτοι δεν εξαιρούνται από τις διαδικασίες εξέτασης
στα  σύνορα  εφόσον  έχουν  την  κατάλληλη  υποστήριξη.  «Οι  ευάλωτοι
επιστρέφονται» διακηρύσσει  με  περισσή  σκληρότητα  η  κυβέρνηση,  που
φροντίζει επίσης να απαλείψει το μετατραυματικό στρες από τους λόγους που
καθιστούν  κάποιον  ευάλωτο,  παρόλο  που,  ή  μάλλον  ακριβώς  επειδή,  το
μετατραυματικό στρες πλήττει μεγάλο αριθμό προσφύγων.



Σε  μια  επίδειξη  αυταρχισμού  και  με  πλήρη  περιφρόνηση  στην  αρχή  της
αναλογικότητας, όσοι κατά την υποδοχή δεν συμμορφώνονται στις αποφάσεις
μεταφοράς  τους  σε  άλλες  δομές  «τεκμαίρεται  ότι  δεν  επιθυμούν  την
προστασία  και  παραπέμπονται  σε  διαδικασίες  επιστροφής».  Αν δεν  έχουν
καταγραφεί,  οδηγούνται  σε  απέλαση.  Αν έχουν ήδη καταγραφεί,  το  αίτημά
τους  εξετάζεται  κατά  προτεραιότητα  μέσα  σε  15  ημέρες  και,  αν  είναι
απορριπτική η απόφαση, απελαύνονται, ενώ αν είναι θετική, υποχρεώνονται
να αποχωρήσουν από τις δομές φιλοξενίας.

Με στόχο την επιτάχυνση των επιστροφών, ο νόμος επαναφέρει το μέτρο της
γενικευμένης  κράτησης  όσων ζητούν άσυλο,  παραβιάζοντας  την  αρχή  του
δικαίου  ότι  η  διοικητική  κράτηση  αποτελεί  έσχατο  μέτρο,  αφού  πρώτα
εξεταστούν  άλλα  μέτρα  ήπιου  περιορισμού,  και  δεν  έχει  τιμωρητικό
χαρακτήρα. Ενώ σήμερα κρατούνταν μόνο όσοι έκαναν αίτηση ασύλου όντας
ήδη  κρατούμενοι,  το  νομοσχέδιο  προβλέπει  κράτηση  αδιακρίτως  «για
συγκεκριμένους λόγους και με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους», κάτι
που μόνο προσχηματικά μπορεί να αναφέρεται, με δεδομένες τις συνθήκες
κράτησης  που  επικρατούν  στην  Ελλάδα  για  δεκαετίες  και  συνιστούν
απάνθρωπη και  εξευτελιστική μεταχείριση,  σύμφωνα με πολλές αποφάσεις
του  Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου  για  τα  Δικαιώματα  του  Ανθρώπου.  Κυνικός
ομολογημένος  στόχος  του  μέτρου  η  ευχέρεια  του  εντοπισμού  όσων
απορρίπτονται και η επιτάχυνση των απελάσεων.

Μάλιστα,  ο  χρόνος  κράτησης  θα  μετρά  κάθε  φορά  εκ  νέου,  χωρίς  να
συνυπολογίζονται  προηγούμενα  διαστήματα  κράτησης,  πρακτική  που  είχε
εφαρμόσει η κυβέρνηση Σαμαρά, φτάνοντας στο σημείο να κρατά ανθρώπους
που  δεν  μπορούσε  να  απελάσει  για  περισσότερο  από  ενάμιση  χρόνο,
ξεπερνώντας το ανώτατο όριο που θέτει κατ εξαίρεση το ενωσιακό δίκαιο.

Τέλος, αποτελεί επίδειξη ιδιαίτερης θεσμικής σκληρότητας η πρόβλεψη ότι η
παραβίαση όρων και  κανονισμών της λειτουργίας των δομών συνεπάγεται
διακοπή της στέγασης, με δεδομένο ότι ελάχιστες δομές διαθέτουν εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας και ακόμα λιγότερες εσωτερικό κανονισμό που τηρείται
από τις ίδιες τις αρχές.  

Για το ίδιο θέμα, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου θεωρεί
ότι  οι  ρυθμίσεις  είναι  ιδιαίτερα  προβληματικές  από  την  σκοπιά  των
θεμελιωδών  δικαιωμάτων  και  της  ουσιαστικής  τήρησης  των  διεθνών
συμβάσεων για τα δικαιώματα των αιτούμενων και των δικαιούμενων διεθνή
προστασία11.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα:

- Δεν θα συνυπολογίζεται πλέον ως χρόνος κράτησης το διάστημα που αυτό
το μέτρο είχε επιβληθεί στο πλαίσιο της επιστροφής (απέλασης). Η ρύθμιση
11 https://www.hlhr.gr/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%bd
%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce
%ac%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bf-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%cf
%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%ce%b5/

https://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5/
https://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5/
https://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5/


αυτή  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  υπέρμετρη  αύξηση  του  χρονικού  ορίου
κράτησης.  Η  εκτεταμένη  επιβολή  του  μέτρου  σε  συνδυασμό  με  τις
προβληματικές συνθήκες στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αντιβαίνει
στις  θεμελιώδεις  εγγυήσεις  του  κράτους  δικαίου.  Η   μετατροπή  ενός
εξαιρετικού  μέτρου,  όπως  είναι  η  διοικητική  κράτηση,  σε  εργαλείο
γενικευμένης αποτροπής  αιτημάτων ασύλου εκθέτει τους μεν πολίτες τρίτων
χωρών  που  το  υφίστανται  σε  πραγματικό  κίνδυνο  εξευτελιστικής  και
ταπεινωτικής  μεταχείρισης,  κατά  παράβαση των εγγυήσεων του  άρθρου 3
ΕΣΔΑ,  την  δε  Ελλάδα  στον  κίνδυνο  νέων  καταδικαστικών  αποφάσεων.
Παράλληλα, η κατάργηση του αυτεπάγγελτου δικαστικού ελέγχου της αρχικής
απόφασης  κράτησης  και  της  απόφασης  παράτασης  συνιστά  μείωση  των
διαδικαστικών εγγυήσεων των αιτούντων και εδραιώνει την εντύπωση ότι στη
στάθμιση  μεταξύ  προστασίας  των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  και  ανάγκης
ταχείας  διεκπεραίωσης  της  διαδικασίας,  νικήτρια  θα  βγαίνει  εξ  ορισμού  η
δεύτερη.

- Θεσπίζεται η δυνατότητα απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας ως
αβάσιμης  εν  όψει  της  παραβίασης  αυτού  που  ορίζεται  ως  “επιβαλλόμενο
καθήκον συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές”. Ομοίως διευρύνεται σημαντικά
το πεδίο των περιπτώσεων που τεκμαίρουν αμάχητα  την σιωπηρή ανάκληση
της  αίτησης  με  συνέπεια  και  πάλι  την  απόρριψη  αυτής  ως  αβάσιμης.
Πρόκειται για ρυθμίσεις που υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσουν σε καταχρήσεις
από  την  πλευρά  της  διοίκησης,  ενώ  είναι  προδήλως  δυσανάλογες  και
αντίθετες  προς  την  σχετική  οδηγία  που  ορίζει  ότι  για  να  απορριφθεί  ως
αβάσιμο το αίτημα θα πρέπει να προηγηθεί μια επί της ουσίας εξέταση.

-   Περιορίζεται  η  ανασταλτική  δύναμη  της  προσφυγής  με  την  πρόβλεψη
σειράς περιπτώσεων στις οποίες η προσφυγή δεν αναστέλλει την διαδικασία
επιστροφής.  Κατ'  αυτόν  όμως  τον  τρόπο  μεγάλος   αριθμός  αιτούντων
εκτίθεται  σε κίνδυνο επιστροφής πριν κριθεί  τελεσίδικα κατ'  ουσία η αίτησή
τους,  με  αποτέλεσμα να πλήττεται  ανεπανόρθωτα το θεμελιώδες  δικαίωμά
τους για παροχή έννομης προστασίας.. 

-  Περιορίζεται  και  υπονομεύεται  σημαντικά  το  δικαίωμα  αποτελεσματικής
προσφυγής, σε αντίθεση με τους ορισμούς της σχετικής Οδηγίας. Απαιτείται
από  πρόσωπα  που  κατά  κανόνα  στερούνται  αποτελεσματικής  νομικής
συμπαράστασης  και  μάλιστα  στην  ελληνική  γλώσσα  η  ανάπτυξη
συγκεκριμένων λόγων προσφυγής κατά της βασιμότητας της απορριπτικής
απόφασης. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την σύντμηση των προθεσμιών,
την αυστηροποίηση των διαδικασιών και με το μικρό αριθμό δικηγόρων που
παρέχουν στην Υπηρεσία Ασύλου δωρεάν νομική βοήθεια, φανερώνουν ότι η
αρχική  δήλωση  της  κυβέρνησης  περί  κατάργησης  του  δεύτερου  βαθμού,
υλοποιείται τελικά, παρά τα προσχήματα.

-   Προβλέπεται  η  αναγκαστική  αποχώρηση  από  τις  Δομές  Υποδοχής  και
Φιλοξενίας εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου όσων το αίτημα
για άσυλο ή επικουρική προστασία έχει γίνει δεκτό. Παραλείπεται όμως όλως
δι'  όλου  κάποια  σύνδεση  της  αποχώρησης  αυτής  με  την  προηγούμενη
διασφάλιση στοιχειωδών όρων ενταξιμότητας ή, έστω, κάποια εξαίρεση για
όσους τυχόν έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ευαλωτότητας. Το γεγονός αυτό



δεν μπορεί παρά να δημιουργεί πολύ σοβαρή ανησυχία για την παρώθηση
όσων  αναγκάζονται  σε  αποχώρηση  στην  αστεγία  και  την  κοινωνική
περιθωριοποίηση. 

- Περιορίζεται  σοβαρά το δικαίωμα πρόσβασης των αιτούντων στην αγορά
εργασίας,  μέσω  προσδιορισμού  σημαντικού  χρονικού  διαστήματος
αποκλεισμού τους από αυτήν. Είναι βέβαιο ότι το μέτρο αυτό θα ευνοήσει την
αδήλωτη απασχόληση, ενώ, σε αντίθεση με τα οριζόμενα στη σχετική Οδηγία,
το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία αφαιρείται σε περίπτωση απορριπτικής
απόφασης στον πρώτο βαθμό.

-  Σε  συνέχεια  του  αποκλεισμού των αιτούντων άσυλο από την  διαδικασία
απόδοσης  ΑΜΚΑ,  προβλέπεται  η  χορήγηση  Κάρτας  Υγειονομικής
Περίθαλψης  Αλλοδαπού  (Κ.Υ.Π.Α.)  στους  αιτούντες  άσυλο,  μέχρι  να
αποκτήσουν δικαίωμα εργασίας.  Ωστόσο,  υπενθυμίζουμε ότι  η  υγειονομική
κάλυψη  των  αιτούντων  άσυλο  με  την  έκδοση  Κ.Υ.Π.Α.  παραμένει  σε
εκκρεμότητα εδώ και τρία έτη. Εν όψει αυτών είναι εύλογο να ανησυχεί κανείς
σοβαρά για τον βαθμό στον οποίο θα διασφαλίζεται στην πράξη η πρόσβαση
του  προσφυγικού  πληθυσμού  στην  υγεία  και  περίθαλψη.
- Γενικεύεται  η δυνατότητα επιβολής γεωγραφικού περιορισμού σε όλες τις
περιοχές της χώρας. Η εφαρμογή  αυτού του μέτρου, χωρίς την πρόβλεψη για
την  ύπαρξη  κατάλληλων  και  επαρκών  δομών  και  συνθηκών  κοινωνικής
ένταξης, δημιούργησε τα πολύ σοβαρά αδιέξοδα που όλοι γνωρίζουμε στα
νησιά. Η γενίκευση του μέτρου σε συνδυασμό με την εν γένει χειροτέρευση
της θέσης των αιτούντων, απλά θα αυξήσει τα υπάρχοντα γκέτο και σε άλλες
περιοχές της χώρας, οι οποίες είναι πιθανό να κληθούν να αντιμετωπίσουν
εκρηκτικές καταστάσεις.

- Περιορίζεται η προστασία που παρέχεται στους δικαιούμενους επικουρική
προστασία σε αντίθεση με τα οριζόμενα στη σχετική Οδηγία περί εξομοίωσης
των  δικαιωμάτων  τους  με  αυτά  των  προσφύγων.
- Επανακαθορίζεται  και περιορίζεται ο ορισμός της οικογένειας κατά τρόπο
που δεν διασφαλίζεται η ενότητα των προσφυγικών οικογενειών.

-  Υιοθετείται  κατάλογος  ασφαλών  χωρών  καταγωγής  και  βάσει  αυτού
κατασκευάζεται η έννοια του “προσφυγικού προφίλ”, κάτι που αντιβαίνει στην
απαγόρευση  διακρίσεων  μεταξύ  προσφύγων  λόγω  φυλής  ή  χώρας
καταγωγής, αλλά και θέτει εν αμφιβόλω στην πράξη τη θεμελιώδη αρχή της
συγκεκριμένης  εξέτασης  κάθε  ατομικού  αιτήματος  στην  ιδιαιτερότητά  του.
Δυστυχώς  η  απαρίθμηση  προβληματικών  διατάξεων  θα  μπορούσε  να
συνεχιστεί επί μακρόν. Δεν είναι στις προθέσεις μας να παραβλέψουμε την
πρακτική διευκόλυνση που παρέχει στα όργανα του κράτους όσο και στους
νομικούς  της  πράξης  η  συστηματική  κωδικοποίηση  των  πράγματι
διάσπαρτων σε περισσότερα νομοθετήματα ρυθμίσεων προσφυγικού δικαίου.
Ωστόσο,  η  επιτυχία  ενός  νομοθετήματος  που  αφορά  ζωτικά  δικαιώματα
ανθρώπων σε τόσο ευάλωτη θέση όσο οι πρόσφυγες δεν μπορεί να κρίνεται
από  την  νομοτεχνική  του  συστηματικότητα,  αλλά  από  την  ποιότητα  των
ρυθμίσεών του όσον αφορά την αποτελεσματική προστασία των προσφύγων.
Γιατί, παρ' όλες τις προσπάθειές μας, δεν βρήκαμε  ουσιώδεις διατάξεις  με τις
οποίες να θεσπίζονται ή να διευρύνονται τα ήδη υπάρχοντα δικαιώματα των



αιτούμενων  διεθνή  προστασία  ή  των  αναγνωρισμένων  προσφύγων.  Δεν
βρήκαμε ουσιώδεις διατάξεις που να μας δίνουν την ελπίδα ότι θα βελτιωθούν
οι άθλιες συνθήκες υποδοχής ή ότι υπάρχει ένα σχέδιο για την ένταξη αυτών
των ανθρώπων οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό – ανεξάρτητα από όσα ελπίζει η
κυβέρνηση – πιθανότητα να παραμείνουν στη χώρα μας για αρκετό καιρό ή
για  πάντα  και  θα  γίνουν  συμπολίτες  μας.  

Β) Δικαστικές αποφάσεις και Γνωμοδοτήσεις οργάνων και 
Επιτροπών

1. Παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΕΔΑ) στις  νέες  νομοθετικές  ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών
για την ιθαγένεια

Σύμφωνα  με  γνωμοδότηση  της  Ολομέλειας  της  ΕΕΔΑ  που  εκδόθηκε  το
Φεβρουάριο του 2019, οι νέες ρυθμίσεις για την ιθαγένεια εισάγουν ορισμένες
ουσιώδεις,  τόσο  ουσιαστικές  όσο  και  διαδικαστικές  μεταβολές  στο  ισχύον
πλαίσιο  για  την  ιθαγένεια12.  Ορισμένες  εξ  αυτών  αποτιμώνται  θετικά.
Ειδικότερα, αποτιμάται θετικά η τροποποίηση των άρθρων 1Α και 1Β ΚΕΙ, στο
βαθμό  που  η  δυνατότητα  αποδοχής  πιστοποιητικών  παροχής  υπηρεσιών
εξειδικευμένης  περίθαλψης  και  ψυχοκοινωνικής  ή  θεραπευτικής
αποκατάστασης αποτελεί  μέτρο αντιστάθμισης ανισοτήτων στο πλαίσιο της
σύγχρονης αντίληψης για την αποτροπή διακρίσεων. Ήδη σχολιάζοντας το Ν
4332/2015,  ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  είχε  επισημάνει  ότι  «η  ανελαστική
προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης αφήνει εκτός ελληνικής ιθαγενείας
παιδιά  τα  οποία  έχουν  μεν  ενσωματωθεί  στην  ελληνική  κοινωνία  αλλά
αδυνατούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις απαιτούμενες τάξεις λόγω ειδικών
εκπαιδευτικών  αναγκών  και  μαθησιακών  δυσκολιών»  και  προτείνει  «να
προβλεφθούν εναλλακτικές προϋποθέσεις για την κατηγορία αυτή, όπως λ.χ.
συνδυασμός  απλής  (όχι  επιτυχούς)  σχολικής  παρακολούθησης  με
πιστοποίηση της μαθησιακής δυσκολίας από αρμόδιο δημόσιο διαγνωστικό
φορέα»  .  Θετικά  επίσης  αποτιμάται,  εκ  πρώτης,  ως  μέτρο  αντιστάθμισης
ανισοτήτων  στο  πλαίσιο  της  σύγχρονης  αντίληψης  για  την  αποτροπή
διακρίσεων, η κατά το άρθρο 35 (τροποποίηση άρθρου 5Α ΚΕΙ) δυνατότητα
πολιτογράφησης υπερηλίκων ή προσώπων με νοητική ή ψυχική ή σωματική
αναπηρία χωρίς να συντρέχει  το σύνολο των ουσιαστικών προϋποθέσεων,
μολονότι δεν προκύπτει ευχερώς το συγκεκριμένο όφελος που θα αποκομίσει
η συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων από τις εν λόγω διατάξεις, οι οποίες θα
συγκεκριμενοποιηθούν με τη μεταγενέστερη έκδοση υπουργικών αποφάσεων.
Αντίστοιχα, θετικά αποτιμάται η κατά το άρθρο 39 τροποποίηση του άρθρου 9
ΚΕΙ,  στο  βαθμό  που  παρέχεται  η  δυνατότητα  ορκωμοσίας  ατόμων  με
σωματική αναπηρία κατ’οίκον ή μέσω τηλεδιάσκεψης. 

12 http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ithageneia/EEDA%20TROPOLOGIA
%20ITHAGENEIA.pdf
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Η κατά το άρθρο 36 τροποποίηση του άρθρου 6 ΚΕΙ,  αυξάνει  τον αριθμό
φορολογικών εκκαθαριστικών  σημειωμάτων που οφείλει  να  προσκομίσει  ο
αιτών,  ώστε  αυτά  να  αντιστοιχούν  στο  σύνολο  των  ετών  προηγούμενης
νόμιμης  παραμονής  στη  χώρα,  και  με  βάση  τα  οποία  να  προκύπτει  «η
φορολογική υποχρέωση του αιτούντος ως κατοίκου της Ελλάδας». Μολονότι
κρίνεται, σε γενικές γραμμές, εύλογη η απαίτηση προσκόμισης φορολογικών
εκκαθαριστικών  σημειωμάτων  που  να  αντιστοιχούν  στο  σύνολο  των  ετών
προηγούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα, θα πρέπει να προβλεφθεί  η
δυνατότητα παροχής εξηγήσεων σε περιπτώσεις που για ορισμένα από τα
έτη  αυτά  προκύπτει  ανεπαρκές  εισόδημα,  λόγω  ανεργίας,  οικονομικής
αδυναμίας κλπ. 

Αποτιμάται  σε  κάθε  περίπτωση  θετικά  η  μείωση  του  παραβόλου
πολιτογράφησης, μολονότι παραμένει  σε υψηλά επίπεδα για τα ευρωπαϊκά
δεδομένα,  καθώς  και  η  πρόβλεψη  δυνατότητας  εκπροσώπησης  ενηλίκων
στερουμένων δικαιοπρακτικής ικανότητας. Εύλογος και χρήσιμος κρίνεται, επί
της  αρχής,  ο  εξορθολογισμός που επιχειρείται  με  τα  άρθρα 37,41 και  42.
Ειδικότερα,  στο  άρθρο  37  (τροποποίηση  άρθρου  7ΚΕΙ)  επιχειρείται
εξορθολογισμός του χρόνου προώθησης των αιτήσεων και περιορισμός των
πολλαπλών υποχρεώσεων προσκόμισης ομοειδών δικαιολογητικών. Ωστόσο,
προσοχής χρήζει  η τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 με την
πρόβλεψη  ειδικής  προϋπόθεσης  διαπίστωσης  της  αδικαιολόγητης  μη
εμφάνισης του αιτούντος στη διαδικασία εξέτασής του, από την επιστροφή ως
ανεπίδοτης της σχετικής κλήσης δύο φορές, ώστε να μην αποκλειστούν τυχόν
καλόπιστοι αιτούντες. 

Τέλος, μολονότι φαίνεται να επιχειρείται με την τροποποίηση του άρθρου 7
ΚΕΙ και ο χρόνος προώθησης των αιτήσεων, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι
προθεσμίες  που τέθηκαν ήδη από τον Ν 3838/10 δεν τηρήθηκαν από την
διοίκηση. Συγκεκριμένα, αντί για το προβλεπόμενο ένα έτος από την υποβολή
της  αίτησης,  παρατηρούνται  καθυστερήσεις  που  ξεπερνούν  τα  5  έτη.10
Πράγματι,  η διοίκηση φαίνεται να αντιμετωπίζει  τις προθεσμίες που θέτει  ο
νόμος ως ενδεικτικές,  ενώ δεν ενημερώνει  εγγράφως τους αλλοδαπούς για
τους λόγους των καθυστερήσεων, όπως ρητά προβλέπεται στην παρ. 3 του
άρθρου 31 ΚΕΙ . Με το άρθρο 41, επιχειρείται επιτυχώς ο εξορθολογισμός της
ειδικής διαδικασίας πολιτογράφησης ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, καθώς
οι εναπομένουσες σχετικές εκκρεμότητες εντάσσονται στις υπάρχουσες κοινές
διαδικασίες και οι ενδιαφερόμενοι απαλλάσσονται από επιβαρυντικές και από
μακρού ανεπίκαιρες υποχρεώσεις.  Με το άρθρο 42 επιχειρείται,  για πρώτη
φορά στην ελληνική νομοθεσία, η κωδικοποίηση της διαδικασίας διαπίστωσης
(καθορισμού)  ιθαγένειας,  η  οποία  μέχρι  τώρα  παρέμενε  απολύτως
αρρύθμιστη καθώς υπήρχαν μεν οι σχετικές ουσιαστικές διατάξεις, κατά βάση
τα άρθρα 1-4 ΚΕΙ για τους τρόπους κτήσης ιθαγένειας εκτός πολιτογράφησης,
απουσίαζαν  όμως εντελώς  οι  αναγκαίες  διαδικαστικές  διατάξεις  πέραν  της
γενικότατης  εκείνης  του  άρθρου  25  παρ.  2  ΚΕΙ  για  την  αρμοδιότητα
διαπίστωσης. 

Σύμφωνα με την ΕΕΔΑ, θα ήταν σκόπιμο να αξιοποιηθεί η παρούσα ευκαιρία
προκειμένου να  διευκολυνθεί,  με  διαδικαστικά  θετικά  μέτρα,  ο  καθορισμός



ιθαγένειας  Ρομά  οι  οποίοι,  υπό  την  ισχύουσα  νομοθεσία  (όπως  έχει
επισημάνει και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου), μόνο διά της χρονοβόρου και
πολυέξοδης  δικαστικής  οδού  μπορούν  να  προκαλέσουν  την  έκδοση  των
ελλειπουσών  ληξιαρχικών  πράξεων  προκειμένου  να  ζητήσουν  καθορισμό
ιθαγένειας  κατ’  εφαρμογή  του  άρθρου  1  παρ.  2  ΚΕΙ.  Το  Υπουργείο
Εσωτερικών θα μπορούσε να συνεννοηθεί σχετικά με το Υπουργείο Εργασίας
(Ειδική  Γραμματεία  Κοινωνικής  Ένταξης  Ρομά)  ή  και  να  αξιοποιήσει  τις
προτάσεις παλαιότερης ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη.

Αρνητικά αποτιμάται από την ΕΕΔΑ η ύπαρξη σε πολλά σημεία γενικόλογων
διατυπώσεων, αοριστιών και παραπομπών ρύθμισης ουσιωδών θεμάτων σε
μεταγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις, ορισμένες, μάλιστα, εκ των οποίων
φαίνεται να κινούνται στα όρια της συνταγματικότητας. Ειδικότερα, το άρθρο
35  παραπέμπει  το  σύνολο  της  διαδικασίας  αξιολόγησης  των  ουσιαστικών
προϋποθέσεων  κτήσης  της  ιθαγένειας  αλλά  και  της  γλωσσομάθειας  σε
μεταγενέστερες  υπουργικές  αποφάσεις.  Συγκεκριμένα  ορίζεται  ότι  «[ο]ι
προδιαγραφές  της  ειδικής  δοκιμασίας  και  κάθε  άλλο  θέμα  σχετικά  με  την
οργάνωση και το περιεχόμενό της ρυθμίζονται  με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών»,  ενώ  «[μ]ε  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και
Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  καθορίζονται  α)  οι  ειδικότερες
προϋποθέσεις  που πρέπει  να πληρούνται,  β)  οι  προδιαγραφές της ειδικής
δοκιμασίας, γ) κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενό
της,  δ)  οι  φορείς  που  χορηγούν  πιστοποιητικό  ελληνομάθειας  και  ε)  το
επίπεδο  της  γλωσσικής  επάρκειας.»  Ιδιαίτερο  προβληματισμό  προκαλεί  η
επιλογή του νομοθέτη να ρυθμίσει κρίσιμα, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο
και ως προς τη διαδικασία, θέματα παρέχοντας ευρύτατη εξουσιοδότηση στον
αρμόδιο  Υπουργό  Εσωτερικών  και  στον  Υπουργό  Παιδείας,  Έρευνας  και
Θρησκευμάτων. 

Η ΕΕΔΑ θεωρεί πως και οι δύο παραπάνω νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις είναι
εξαιρετικά αόριστες, δεδομένου ότι ξεπερνούν τα όρια που θέτει το άρθρο 43
του  Συντάγματος,   και  αφήνουν  ευρύτατο  περιθώριο  ρύθμισης  των
σημαντικότατων  αυτών  διαδικασιών  της  πολιτογράφησης  στην  κρίση  των
εκάστοτε  υπουργών,  ενώ  θα  έπρεπε  να  αποτελούν  αυτές  καθεαυτές  οι
διαδικασίες  αντικείμενο  ευθείας  νομοθετικής  ρύθμισης.  Αντίστοιχα,  στην
παράγραφο 7 του άρθρου 37 (αντικατάσταση άρθρου 7 ΚΕΙ) αναφέρεται ότι
«[ο]  Υπουργός  Εσωτερικών  αποφασίζει  χωρίς  προηγούμενη  γνώμη  [της
οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης] πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις
οποίες αυτός παραπέμπει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για εξέταση και
τη διατύπωση γνώμης.  Την υπόθεση παραπέμπει  ο  Υπουργός ιδίως όταν
ανακύπτουν αμφιβολίες  αν  το πρόσωπο που επιδιώκει  να πολιτογραφηθεί
υπό  την  ιδιότητα  του  ομογενούς  πληροί  τις  ουσιαστικές  προϋποθέσεις
πολιτογράφησης.».

 Η  διάταξη  είναι  εξαιρετικά  αόριστη,  δεδομένου  ότι  δεν  αναφέρονται  με
σαφήνεια  οι  περιπτώσεις  όπου  ο  Υπουργός  δύναται  να  παραπέμψει  μία
υπόθεση στην οικεία Επιτροπή Πολιτογράφησης για εξέταση και διατύπωση
γνώμης.  Η  έκφραση  «ιδίως»  δεν  επαρκεί  για  να  άρει  την  αοριστία.  Στην
περίπτωση της προσθήκης άρθρου 7Β στον ΚΕΙ με το άρθρο 38, αναφέρεται,
στην  παράγραφο  1  ότι  «[σ]ε  περίπτωση  αμφιβολιών  της  αρμόδιας



Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Ιθαγένειας  ως  προς  τη  συνδρομή  ή  μη  των
προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7Α , ο Περιφερειακός
Διευθυντής  Ιθαγένειας  παραπέμπει  την  υπόθεση,  πριν  την  κλήση  του
αιτούντος  αλλοδαπού  σε  εξέταση,  για  διατύπωση  γνώμης  στο  Συμβούλιο
Ιθαγενείας μετά από εισήγηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.».

 Ωστόσο η διάταξη δεν διευκρινίζει με ποιά στοιχεία το Συμβούλιο Ιθαγένειας
θα κρίνει το πραγματικό γεγονός της διαμονής ή μη του υποψηφίου στη χώρα,
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 1 του άρθρου 7Α . Αόριστη είναι
και η παράγραφος 4 του άρθρου 42 περί διαδικασίας καθορισμού ιθαγένειας,
η  οποία  ορίζει  ότι  «[σ]ε  περίπτωση  απορριπτικής  απόφασης  κατά  την
προηγούμενη  παράγραφο,  ο  ενδιαφερόμενος  διατηρεί  τη  δυνατότητα
προσφυγής  ενώπιον  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  ο  οποίος  δύναται  να
παραπέμπει την υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας.»
Και  η  διατύπωση  αυτή  κρίνεται  ιδιαίτερα  αόριστη,  καθώς  θα  πρέπει  να
απαριθμούνται  ρητά οι  προϋποθέσεις  και  τα κριτήρια βάσει  των οποίων ο
Υπουργός  Εσωτερικών  «δύναται»  να  παραπέμπει  μία  υπόθεση  για
διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας.

Εντύπωση προκαλεί η κατά το άρθρο 40, και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
και διαβούλευση, απομάκρυνση της ΕΕΔΑ από τη διαδικασία συγκρότησης
των  Επιτροπών  Πολιτογράφησης.  Κατά  την  αιτιολογική  έκθεση,  η
αναμόρφωση  των  Επιτροπών  Πολιτογράφησης  προτείνεται  «με  σκοπό  να
αποφευχθεί  το  φαινόμενο  των  αναβολών  συνεδριάσεων  λόγω  έλλειψης
απαρτίας»,  καθώς  άλλωστε  «η  τυποποίηση  μεγάλου  τμήματος  της
διαδικασίας  εξέτασης  των  αιτήσεων  αίρει  την  αναγκαιότητα  ύπαρξης
επιτροπών ευρείας σύνθεσης την οποία είχε  εισάγει  ο  νομοθέτης  με  το ν.
3838/2010  με  σκοπό  να  αποτρέψει  πιθανές  μη  ορθές  εκτιμήσεις  της
Διοίκησης».  Ωστόσο,  εν  τέλει,  παρά  τη  διακήρυξη  περί  κατάργησης  της
«ευρείας σύνθεσης» αποχωρεί  μόνον [15] ένα μέλος, και  ειδικότερα εκείνο
που  υπεδείκνυε  η  ΕΕΔΑ  σύμφωνα  με  το  άρθρο  12  ΚΕΙ  όπως  είχε
τροποποιηθεί με το άρθρο 8 του Ν 3838/2010.

 Όπως,  όμως,  κατέστη  σαφές  και  κατά  την  πρόσφατη διαβούλευση με τα
υποδειχθέντα από την ΕΕΔΑ μέλη των Επιτροπών Πολιτογράφησης κατά τη
σύγκληση του Α’ Τμήματος της ΕΕΔΑ στις 23.1.2019, τα πράγματι συχνότατα
φαινόμενα έλλειψης απαρτίας οφείλονταν κατά κανόνα σε άλλα μέλη και πολύ
σπανιότερα σε μέλη υποδειχθέντα από την ΕΕΔΑ, ενώ δεν είναι  σαφής ο
συσχετισμός,  βάσει  του  οποίου  «η  τυποποίηση  μεγάλου  τμήματος  της
διαδικασίας» καθιστά περιττή την παρουσία μέλους υποδεικνυόμενου από την
Εθνική  Επιτροπή  και  όχι,  λόγου  χάριν,  μέλους  ΔΕΠ  ή  στελέχους  της
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Αντιθέτως,  κατά  την  ακρόαση  των
υποδειχθέντων  από  την  ΕΕΔΑ  μελών  των  Επιτροπών  Πολιτογράφησης,
κατέστη  σαφές  πως  η  συμμετοχή  των  τελευταίων  στη  διαδικασία
πολιτογράφησης  διασφαλίζει,  στην  πράξη,  την  αντικειμενικότητα  της
συνολικής κρίσης.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ΕΕΔΑ κρίνει προβληματικό, ενδεχομένως
και  αντισυνταγματικό,  το  άρθρο  35  (τροποποίηση  του  άρθρου  5Α  ΚΕΙ)



εξαιτίας  της  αοριστίας  του,  στο  βαθμό  που  παραπέμπει  το  σύνολο  της
διαδικασίας αξιολόγησης των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1
αλλά  και  της  γλωσσομάθειας  σε  μεταγενέστερες  υπουργικές  αποφάσεις.
Ιδιαίτερο  προβληματισμό  προκαλεί  η  επιλογή  του  νομοθέτη  να  ρυθμίσει
κρίσιμα,  τόσο  ως  προς  το  περιεχόμενο  όσο  και  ως  προς  τη  διαδικασία,
θέματα  παρέχοντας  ευρύτατη  εξουσιοδότηση  στον  αρμόδιο  Υπουργό
Εσωτερικών και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την
προτεινόμενη  ρύθμιση  η  διαδικασία  της  συνέντευξης  του  Ν  3838/10
μετατρέπεται σε διαδικασία «εξέτασης» των ουσιαστικών προϋποθέσεων του
νόμου.  Με  αυτόν  τον  τρόπο η  διαδικασία  φαινομενικά  «θωρακίζεται»  από
εξωγενείς  παρεμβάσεις  ή  από  υποκειμενικές  κρίσεις  των  μελών  της
Επιτροπής. Επιπλέον, η αιτιολογική έκθεση παρέχει ελάχιστες διευκρινήσεις
για  τους  λόγους  αντικατάστασης  της  συνέντευξης  από  μία  τυποποιημένη
εξέταση  επί  τη  βάσει  προδιαγεγραμμένων  και  προδημοσιευμένων
ερωτήσεων,  μολονότι,  όπως  αναφέρεται  σε  πρόσφατη  εγκύκλιο  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  η  επιλογή  αυτή  αποσκοπεί  στην  αντιμετώπιση
φαινομένων  ανισότητας,  στην  έλλειψη  εμπιστοσύνης  λόγω  ελλιπούς
κατάρτισης  ή  υποκειμενισμού  καθώς  και  στην  αποτροπή  καταχρηστικών
προσφυγών. 

Πράγματι, όπως προέκυψε και από την ακρόαση των υποδειχθέντων από την
ΕΕΔΑ  μελών  των  Επιτροπών  Πολιτογράφησης,  παρατηρούνται  μεγάλες
διαφοροποιήσεις  μεταξύ  τους  αναφορικά  με  το  πώς  αυτές  αξιολογούν  τη
γλωσσομάθεια και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις ένταξης στη χώρα. Ενόψει
αυτής της πραγματικότητας και των ως άνω παρατηρήσεων στην πρόσφατη
εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ανισότητα,  υποκειμενισμός,
καταχρηστικές  προσφυγές),  το  Υπουργείο  φέρεται  να επέλεξε  τη  λεγόμενη
«αντικειμενική  στροφή»  εισηγούμενο  για  τη  μεν  διαπίστωση  γνώσης  της
ελληνικής  γλώσσας  (άρθρο  5Α  παρ.  1α  ΚΕΙ)  τη  διεξαγωγή  γλωσσικής
εξέτασης,  για  δε  τη  διαπίστωση  της  κοινωνικής  ένταξης  και  συμμετοχής
(άρθρο 5Α παρ. 1β-γ ΚΕΙ) ένα σύστημα 300 ερωτήσεων, προδημοσιευμένων
μαζί με τις σωστές απαντήσεις τους. Μολονότι η τυποποίηση της διαδικασίας
είναι σε ένα βαθμό κατανοητή για τον περιορισμό του «υποκειμενισμού» και
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα μεγάλων διαφοροποιήσεων
μεταξύ  των  διαφόρων  Επιτροπών  Πολιτογράφησης,  η  άκριτη  και
αδιαφοροποίητη τυποποίηση της διαδικασίας ενέχει κινδύνους. 

Ειδικότερα, αναφορικά με την εξέταση της γλώσσας, μολονότι συνιστά εύλογη
απαίτηση  ο  αλλογενής  που  επιθυμεί  να  πολιτογραφηθεί  να  γνωρίζει
στοιχειωδώς την ελληνική γλώσσα, η ΕΕΔΑ εκφράζει  επιφυλάξεις ως προς
την  υιοθέτηση  αυστηρών  φορμαλιστικών-αντικειμενικών  δοκιμασιών,  οι
οποίες ενδέχεται να στερήσουν τη δυνατότητα διαπίστωσης της ύπαρξης των
ουσιαστικών  προϋποθέσεων  πολιτογράφησης  σε  αλλογενείς  πολίτες  οι
οποίοι,  αν  και  ενδεχομένως  επαρκείς  στον  προφορικό  λόγο,  στερούνται,
ωστόσο, των απαραίτητων, αυστηρά γραμματικών γνώσεων προκειμένου να
ανταπεξέλθουν  επιτυχώς  σε  αντίστοιχες  γραπτές  εξετάσεις.  Επιπλέον,  η
τυποποίηση  των  διαδικασιών  πιστοποίησης  της  γνώσης  της  ελληνικής
γλώσσας ενδέχεται να αποκλείσει μεγάλο μέρος των υποψηφίων, δεδομένου
ότι  α)  το  κράτος  δεν  έχει  μεριμνήσει  να  οργανώσει  μαθήματα  ελληνικής
γλώσσας για ενηλίκους, και β) υπάρχουν ελάχιστα εξεταστικά κέντρα για την



πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας στη  χώρα.  Αντίστοιχα,  η
ΕΕΔΑ  εκφράζει  τον  προβληματισμό  της  αναφορικά  με  την  απόλυτη
τυποποίηση της διαδικασίας κατά το στάδιο της διαπίστωσης της κοινωνικής
ένταξης των αιτούντων. 

Φαινόμενα  υποκειμενισμού  και  ανισότητας  αντιμετωπίζονται  κατ’  αρχήν  με
συστηματικές  και  αναλυτικές  εγκυκλίους,  καθώς  και  με  εντατικό  έλεγχο
νομιμότητας  επί  των  αποφάσεων  των  επιτροπών.  Πέραν  αυτού,  θα  ήταν
εύλογο να θεσπισθεί  προκαταρκτική απάντηση επί  έτοιμων ερωτήσεων ως
βάση  για  ενδεχόμενη  περαιτέρω  συζήτηση  μεταξύ  του  αιτούντος  και  της
επιτροπής προκειμένου εκείνη να σχηματίσει  αιτιολογημένη άποψη για την
κοινωνική  ένταξη  και  συμμετοχή.  Αντίθετα,  η  αποκλειστική  χρήση  του
συστήματος των 300 ερωτήσεων, ο περιορισμός σε 30 τυχαίες εξ αυτών και η
απαγόρευση  κάθε  περαιτέρω  συζήτησης,  αποκλείουν  τη  δυνατότητα
εξατομίκευσης  και  διόρθωσης  της  σχηματοποιημένης  αρχικής  εικόνας,  είτε
αυτή  μπορούσε  να  αποβεί  υπέρ  του  αιτούντος  (αν  λ.χ.  από  τη  συζήτηση
προκύψει αυξημένος βαθμός ένταξης) είτε ακόμη και σε βάρος του (αν λ.χ. η
επιτυχία στις 30 ερωτήσεις αποτελούσε προϊόν αποστήθισης). Αποκλείουν,
επίσης, τη δυνατότητα ελέγχου νομιμότητας, διοικητικού ή και δικαστικού, κάτι
που  το  Υπουργείο  φαίνεται  μάλλον  να  επιδιώκει.  Συμπερασματικά,  η
προτεινόμενη  αλλαγή  καταργεί  το  πνεύμα του  Ν 3838/10 και  καθιστά  την
απόδοση  ελληνικής  ιθαγένειας  μια  τεχνική  διαδικασία  που  ενδέχεται  να
αποκλείει υποψήφιους που είναι ενταγμένοι στην κοινωνική και πολιτική ζωή
της  χώρας.  Άλλωστε,  η  έως  σήμερα  συμμετοχή  υποδειχθέντων  από  την
ΕΕΔΑ  μελών  στις  Επιτροπές  Πολιτογράφησης  αξιολογεί  ως  θετική  την
εμπειρία μιας ανοικτής διαδικασίας συνέντευξης, η οποία εμπεριέχει μεν τον
κίνδυνο υποκειμενικής αξιολόγησης, πλην όμως εξασφαλίζει την διαπίστωση
των λοιπών κριτηρίων του άρθρου 5Α .

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 38 προστίθεται άρθρο 7Α στον ΚΕΙ,
σύμφωνα με το οποίο εάν διαπιστωθεί πως ο αιτών πολιτογράφησης από την
υποβολή της αίτησής του έως και την εξέτασή της αίτησής του δεν διαμένει
συνεχώς  στη  χώρα,  η  αίτησή  του  απορρίπτεται  από  τον  Υπουργό
Εσωτερικών. Η διάταξη κρίνεται αόριστη, στο βαθμό που δεν αναφέρει πώς
θα  αξιολογείται  το  στοιχείο  της  πραγματικής  διαμονής.  Επιπλέον,  η  νέα
ρύθμιση,  μολονότι  στην πραγματικότητα  θεσπίζει  νέα τυπική  προϋπόθεση,
αυτή δεν προστίθεται στο οικείο άρθρο (5 ΚΕΙ) αλλά σε αυτό της διαδικασίας
πολιτογράφησης.  Στην  πραγματικότητα,  όμως,  πρόκειται  για  μία  επιπλέον
τυπική προϋπόθεση που θα πρέπει να συντρέχει, και να ελέγχεται, μετά την
υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης και πριν την εξέτασή της. 

Η κακοτεχνία επιτείνεται  και  σε σχέση με τη δεύτερη παράγραφο, η οποία
προβλέπει πως (κατ’ εξαίρεση) η αίτηση δεν απορρίπτεται αλλά η διαδικασία
αναστέλλεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, όταν κατά
το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την κλήση σε
εξέταση  διαπιστωθεί  ότι  συντρέχουν  σωρευτικά  οι  εξής  περιπτώσεις:  α)  ο
αιτών διαμένει εκτός Ελλάδας για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες
και β) εξακολουθεί να διατηρεί βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα. 



Η  τρίτη  παράγραφος  προβλέπει,  αντίστοιχα,  πως  με  αίτηση  του
ενδιαφερομένου  η  ανασταλείσα  διαδικασία  συνεχίζεται  εφόσον  ο  αιτών
καταστήσει εκ νέου την Ελλάδα χώρα της μόνιμης διαμονής του για χρόνο ίσο
με αυτό της απουσίας του. Η ΕΕΔΑ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της
για  τη  συμβατότητα  των  παραπάνω  διατάξεων  με  το  ενωσιακό  δίκαιο.
Ειδικότερα, ο νομοθέτης δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη ότι πολίτες τρίτων
χωρών  καθώς  και  οι  πολίτες  ΕΕ  υπάγονται  σε  ειδικότερες  ρυθμίσεις  του
ενωσιακού δικαίου, που ορίζουν τα επιτρεπόμενα διαστήματα απουσίας από
τη χώρα ανάλογα με τον τύπο άδειας διαμονής που κατέχουν. 

Για  παράδειγμα,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  2003/109/ΕΚ  του  Συμβουλίου
σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν
διαμένοντες,  πολίτες  τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί  στο καθεστώς του
«επί  μακρόν  διαμένοντος»  και  της  «μπλε  κάρτας»,  καθώς  και  μέλη
οικογενειών  Ελλήνων  και  Ευρωπαίων  πολιτών  έχουν,  από  την  ενωσιακή
νομοθεσία,  αυξημένο  δικαίωμα  ελεύθερης  κυκλοφορίας,  κινητικότητας  και
εγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη. Αντίθετα το δικαίωμα αυτό περιορίζεται σε
άλλες κατηγορίες αδειών που δεν επιτρέπεται  να απουσιάσουν για μεγάλα
διαστήματα  από τη  χώρα παρά  μόνο  για  λόγους  που  εξειδικεύονται  στον
Κώδικα  Μετανάστευσης.  Συνεπώς,  κρίνεται  σκόπιμο  το  άρθρο  7Α  να
αναδιατυπωθεί  με  τρόπο  που  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  διερεύνηση  της
πλήρωσης των προϋποθέσεων ανανέωσης που αφορούν τα επιτρεπόμενα
διαστήματα απουσίας (αφιξαναχωρήσεις) από τη χώρα σύμφωνα με τον τύπο
της άδειας διαμονής που κατέχει ο αιτών, και εφόσον διαπιστωθεί αιτών έχει
υπερβεί τα επιτρεπόμενα διαστήματα απουσίας από τη χώρα, τότε η εξέταση
του  αιτήματος  του  να  αναστέλλεται  εωσότου  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες
αποφασίσουν  περί  της  ανανέωσης  ή  μη  της  άδειας  που  κατέχει.  Αξίζει,
επιπλέον, να σημειωθεί πως με την προσθήκη του άρθρου 7 Α στον ΚΕΙ και
δεδομένων των ήδη διαπιστωμένων μεγάλων καθυστερήσεων της διοίκησης
από  την  υποβολή  μέχρι  την  εξέταση  των  αιτήσεων  πολιτογράφησης  που
συχνά ξεπερνούν τα 5 έτη , οι συνέπειες των καθυστερήσεων της διοίκησης
πλέον μετακυλίονται, και θεσμικά, στους αλλοδαπούς. 

Όπως  προκύπτει,  με  την  εν  λόγω  διάταξη  καθιερώνεται,  στην
πραγματικότητα, αμάχητο τεκμήριο για την εξάλειψη των δεσμών με τη χώρα,
την  κοινωνική  ένταξη  και  την  πολιτική  συμμετοχή,  που  έως  τώρα
αξιολογούνταν ελεύθερα κατά τη συνέντευξη. Υπάρχει, συνεπώς, κίνδυνος η
σχετική ανελαστική πρόβλεψη να αποκλείσει ήδη ενταγμένους αλλοδαπούς,
από την διαδικασία πολιτογράφησής τους ως Ελληνες,  και  να στερήσει  τη
δυνατότητα  εξέτασης  των  σχετικών  αιτήσεων  από αλλοδαπούς,  οι  οποίοι,
παρότι έχουν ενταχθεί στην κοινωνική ζωή της χώρας και έχουν ακόμη και
δυνατότητα συμμετοχής στην πολιτική ζωή αυτής, αναγκάζονται να διαμείνουν
εκτός Ελλάδας, διατηρώντας με άλλο τρόπο την επαφή αυτή.

Τέλος,  όπως  έχει  ήδη  σχολιάσει  στο  παρελθόν  με  παρατηρήσεις  της  επί
παλαιότερου  σχεδίου  νόμου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  η  ΕΕΔΑ  κρίνει
σκόπιμο να επαναξεταστεί η διατύπωση της περίπτωσης β’ της παραγράφου
1 του άρθρου 5 ΚΕΙ, η οποία προστέθηκε με το Ν 3838/2010. Η συμπερίληψη
στην ως άνω διάταξη ενός μεγάλου αριθμού αδικημάτων, ακόμη και ήσσονος



βαρύτητας,  συνεπάγονται  αποκλεισμό  από  τη  διαδικασία  της
πολιτογράφησης,  ανεξαρτήτως  ποινής  και  χρόνου  έκδοσης  της
καταδικαστικής  απόφασης,  συνιστώντας  έτσι  ένα  επαχθές  και  δυσανάλογο
μέτρο. 

Μετά δε την προσθήκη εδαφίου στην ως άνω περίπτωση β’ του άρθρου 5, με
το άρθρο 142 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4251/2014, που προβλέπει ότι «[π]οινική
καταδίκη  αλλοδαπού,  κατά  τα  ανωτέρω,  που  επιβλήθηκε  με  αναστολή
εκτέλεσης της ποινής, εξακολουθεί να συνιστά κώλυμα προς απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ακόμα και  εάν παρέλθει  ο χρόνος
της  αναστολής,  χωρίς  αυτή  να  αρθεί  ή  να  ανακληθεί»,  η  διαδικασία
πολιτογράφησης  αποκλείεται  και  για  ήσσονος  σημασίας  αδικήματα,  για  τα
οποία μάλιστα έχει παύσει ο χρόνος αναστολής και έτσι έχει παύσει η ποινική
αξίωση της πολιτείας. Η ΕΕΔΑ, με τις τότε παρατηρήσεις της, έκρινε ότι θα
ήταν  σκόπιμο  να  επανεξεταστεί  η  διατύπωση  της  περίπτωσης  β  της
παραγράφου 1 του άρθρου 5 ΚΕΙ, η οποία προσετέθη με τον Ν 3838/2010,
κατά  το  πνεύμα  των  παρατηρήσεων  της  ΕΕΔΑ  που  προηγήθηκαν  της
υιοθέτησής του . 

Η ΕΕΔΑ είχε επισημάνει ότι η διατύπωση του στοιχείου β’ με την απαρίθμηση
ενός  αρκετά  μεγάλου  αριθμού  αδικημάτων  δεν  καθιστά  σαφή τη  ratio  της
διάταξης,  ειδικά  αν  λάβει  κάποιος  υπόψη  του  ότι  αδικήματα  τελείως
διαφορετικής βαρύτητας -όπως π.χ. το αδίκημα της προδοσίας της χώρας και
αυτό  της κλοπής-  συνεπάγονται  ακριβώς τις  ίδιες  δυσμενείς  συνέπειες  ως
προς την πολιτογράφηση. Η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού αδικημάτων η
τέλεση  των  οποίων,  ανεξαρτήτως  ποινής  και  χρόνου  έκδοσης  της
καταδικαστικής  απόφασης,  καθιστά  αδύνατη  την  πρόσβαση  στις  τυπικές
προϋποθέσεις πολιτογράφησης συνιστά ένα αρκετά επαχθές και δυσανάλογο
μέτρο. 

Η ΕΕΔΑ θεωρεί σκόπιμο να ισχύσει μία γενική διάταξη σύμφωνα με την οποία
ο  αιτών  θα  πρέπει  να  μην  έχει  καταδικασθεί  αμετάκλητα  την  τελευταία
εικοσαετία  πριν  από  την  υποβολή  της  αίτησης  πολιτογράφησης  για
κακούργημα. Επιπλέον, και σε συνδυασμό με την ως άνω πρότασή της, η
ΕΕΔΑ  καλεί  την  Πολιτεία  να  προβεί  σε  μία  σοβαρή  αναθεώρηση  του
καταλόγου  των  αδικημάτων  που  περιλαμβάνονται  στο  στοιχείο  β’,
διατηρώντας  μόνο  σοβαρότατες  κατηγορίες  αδικημάτων,  όπως  αυτά  που
στρέφονται  κατά  των  συμφερόντων  του  ελληνικού  κράτους  και  τα  διεθνή
εγκλήματα  ,  η  τέλεση  των  οποίων  οποτεδήποτε  δικαιολογεί  την  εκ  των
προτέρων απόρριψη μίας αίτησης πολιτογράφησης.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι η αρμόδια υπηρεσία που προβαίνει στην εξέταση
της αίτησης πολιτογράφησης ζητά αυτεπαγγέλτως ποινικό μητρώο δικαστικής
χρήσης  του  αιτούντος.  Η  θέσπιση,  δε,  υποχρέωσης  αιτιολόγησης  της
απόρριψης  αίτησης  πολιτογράφησης  δίνει  τη  δυνατότητα  στη  διοίκηση  να
αναφέρει ως εύλογη αιτία άρνησης χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας την
καταδίκη του αιτούντος για κάποιο αδίκημα.  Κατά συνέπεια η ΕΕΔΑ κρίνει
απαραίτητη την αναδιατύπωση της διάταξης, και εκτιμά ότι με την παρούσα
τροπολογία δίνεται εκ νέου η ευκαιρία στο αρμόδιο Υπουργείο να αποδεχθεί



τις  προτάσεις  της  ΕΕΔΑ και  να  προβεί  στις  απαραίτητες  αναδιατυπώσεις,
τροποποιώντας, αντίστοιχα, τις ως άνω ανεπιεικείς διατάξεις.

2.  Παρατηρήσεις  του  Δικτύου Καταγραφής  Περιστατικών Ρατσιστικής
Βίας στις ρυθμίσεις που εισάγονται από το νέο Ποινικό Κώδικα σχετικά
με το ρατσιστικό έγκλημα

Στις  31/3/2019  το  Δίκτυο Καταγραφής  Περιστατικών Ρατσιστικής  Βίας  έλαβε
γνώση  των  σχεδίων  του  νέου  Ποινικού  Κώδικα  και  του  Κώδικα  Ποινικής
Δικονομίας και επεξεργάστηκε τις διατάξεις οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις
στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ρατσιστικό έγκλημα13. Το Δίκτυο στάθηκε
αρωγός  κάθε  προσπάθειας  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην κατεύθυνση της βελτίωσης της αντιμετώπισης
του ρατσιστικού εγκλήματος στην Ελλάδα.Η βελτίωση της αντιμετώπισης του
ρατσιστικού εγκλήματος από τις αρχές στην πράξη βάσει του άρθρου 81Α ΠΚ
συνηγορούν υπέρ της διατήρησής του προκειμένου να εδραιωθούν οι  καλές
πρακτικές και η κατανόηση του ρατσιστικού εγκλήματος από τις αρχές. 

Το Δίκτυο υποστηρίζει ότι το ισχύον πλαίσιο καταπολέμησης του ρατσιστικού
εγκλήματος πρέπει να διατηρηθεί για τους ακόλουθους λόγους:

α)  Η  συμπερίληψη  του  ρατσιστικού  κινήτρου  στη  διάταξη  σχετικά  με  τη
δικαστική επιμέτρηση της ποινής αποτέλεσε την επιλογή του νομοθέτη για την
περίοδο από το 2008 έως και το 2014. Κατά την περίοδο ισχύος του παλαιού
άρθρου 79 παρ.  3  ΠΚ, το Δίκτυο διαπίστωσε ότι  στην πράξη το ρατσιστικό
κίνητρο δεν λαμβανόταν υπόψη στο αρχικό στάδιο διερεύνησης και δίωξης του
αδικήματος  από  τις  διωκτικές  και  εισαγγελικές  αρχές,  καθώς  θεωρείτο  ότι
αφορούσε  αποκλειστικά  το  στάδιο  μετά  την  τυχόν  κατάγνωση  της  ενοχής.
Αποτέλεσμα  αυτής  της  πρακτικής  ήταν  η  πολιτική  αγωγή  να  στερείται  σε
αρκετές  περιπτώσεις  του  δικαιώματος  να  θέσει  ερωτήματα  σχετικά  με  το
ρατσιστικό κίνητρο, καθώς  η υπεράσπιση πρόβαλλε το επιχείρημα ότι το εν
λόγω ζήτημα αφορούσε αποκλειστικά το στάδιο της επιμέτρησης της ποινής.
Επιπλέον, το Δίκτυο διαπίστωσε στην πράξη ότι ο χαρακτηρισμός της πράξης
κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης δεν περιλάμβανε πάντα το άρθρο 79 παρ.
3  ΠΚ,  καθώς  υπήρχε  διχογνωμία  μεταξύ  των  εισαγγελέων  ως  προς  την
ορθότητα της συμπερίληψής του στο στάδιο αυτό. 

13 Δελτίο Τύπου του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, 31/3/2019



β)  Το  Δίκτυο  θεωρεί  ότι  η  εν  λόγω  τροποποίηση,  η  οποία  καταργεί  την
αυτοτελή  μορφή του  ρατσιστικού  εγκλήματος,  συνιστά  οπισθοδρόμηση και
«υποβαθμίζει»  το  ρατσιστικό  έγκλημα σε επίπεδο ουσιαστικό  και  όχι  μόνο
συμβολικό. Η υποβάθμιση αυτή δύναται να επαναφέρει τα προσχώματα της
προηγούμενης περιόδου, για τα οποία η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  Το Δίκτυο υποστηρίζει
ότι  η  ισχύουσα  διάταξη  του  άρθρο  81Α  ΠΚ  συνιστά  μια  σαφέστερη  και
ασφαλέστερη  διάταξη  για  την  αντιμετώπιση  του  εγκλήματος  με  ρατσιστικά
χαρακτηριστικά. Το προτεινόμενο άρθρο 79 παρ. 5 αφήνει το περιθώριο να
θεωρηθεί το ρατσιστικό κίνητρο ίσης σοβαρότητας και επομένως εναλλακτικής
εφαρμογής με τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και
δεν ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, ούτε ως προς τα δικαιώματα των θυμάτων
ρατσιστικής βίας, ούτε ως προς τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. 

γ)  Ως προς τις εκκρεμείς δίκες ρατσιστικού εγκλήματος, το Δίκτυο καλεί την
Πολιτεία  να  μη  προχωρήσει  στην  κατάργηση  του  άρθρου  81Α  ΠΚ για  το
επιπρόσθετο λόγο ότι αυτό θα επιτείνει το κλίμα ανασφάλειας στις εκκρεμείς
δίκες. Τα θύματα των ρατσιστικών εγκλημάτων αναμένουν την αναγνώριση
του ρατσιστικού χαρακτήρα της βίας που υπέστησαν και  την απονομή της
δικαιοσύνης. Επιπλέον, η ελληνική κοινωνία αναμένει την αναλογική και δίκαιη
τιμωρία  των  δραστών  ρατσιστικών  εγκλημάτων,  τα  οποία  διέρρηξαν  την
κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη στις αρχές κατά την κρίσιμη περίοδο
έξαρσης της ρατσιστικής βίας, δηλαδή έως και το 2013.

3. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α) Κρούσματα διακρίσεων στο χώρο της Εκπαίδευσης

1. Αντίδραση γονέων Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών ενάντια στη δομή 
υποστήριξης εκπαίδευσης προσφυγόπουλων

Την αντίθεσή του για τη δημιουργία της Δομή Υποστήριξης Εκπαίδευσης των
προσφυγόπουλων στο 7οΔημοτικό Σχολείο Γρεβενών, εκφράζει  ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, μετά και την κατά πλειοψηφία απόφαση
που  πήρε  στην  έκτακτη  γενική  συνέλευση  της  Τετάρτης  13  Φεβρουαρίου
201914.

Η στάση του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου δημοτικού σχολείου
των Γρεβενών, τα μέλη το οποίου από τις 6 Μαρτίου έως και τις 8 Μαρτίου
αποφάσισαν να μην στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, όπου το απόγευμα
λειτουργεί δομή εκπαίδευσης προσφυγόπουλων, φαίνεται να μιμείται κι άλλες
παρόμοιες αποφάσεις από σχολεία ανά την Ελλάδα.

Οι γονείς διαμαρτύρονται  γιατί  πιστεύουν ότι δεν έχουν τηρηθεί τα κριτήρια
που προβλέπονται ως προς τη δημιουργία δομής υποστήριξης εκπαίδευσης

14 http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/kozani/grevena-ochi-goneon-kai-
kidemonon-toy-7oy-dimotikoy-sta-prosfygopoyla/



προσφυγόπουλων  στο  συγκεκριμένο  σχολείο  και  δεν  έχει  ακολουθηθεί  ο
οδικός χάρτης, σε ό,τι αφορά το πλαίσιο εμβολιασμού των παιδιών. Από τα
103  παιδιά  που  φοιτούν  στο  συγκεκριμένο  σχολείο  για  τρίτη  ημέρα
απουσίασαν  τα  63,  με  ευθύνη  και  προσωπική  επιλογή  των  γονέων.  Η
πρόεδρος  του  συλλόγου  Γονέων,  Βασιλική  Πρέβεζα,  δήλωσε  ότι  «έχουν
σταλεί  επιστολές  σε  όλους  τους  αρμόδιους  φορείς  όπου  διατυπώνουμε
ερωτήματα αλλά και τις επιφυλάξεις μας χωρίς να έχουμε λάβει μέχρι στιγμής
καμία απάντηση».

Ο  προϊστάμενος  της  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Γρεβενών,  Βασίλης
Μήτσιαλος, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Συλλόγου Γονέων για τους
εμβολιασμούς των προσφυγόπουλων εξήγησε ότι «δεν εγγράφεται μαθητής
στο  σχολείο  εάν  δεν  έχει  ακολουθήσει  πρόγραμμα  εμβολιασμού»  ενώ
πρόσθεσε  ότι  «τα  προσφυγόπουλα  σύμφωνα με  τις  καρτέλες  υγείας  που
έχουν στο φάκελο τους, δεν έχουν τέτοιοι πρόβλημα».

Στη επιστολή, που κοινοποιείται και στο γραφείο του πρωθυπουργού, αφού
επισημαίνεται, εκτός των άλλων ,ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες «κατάλληλες
αίθουσες» στο σχολείο,  τονίζεται  ότι  θα «αυξηθούν τα λειτουργικά έξοδα»,
ενώ γίνεται λόγος για είσοδο στο σχολείο συνοδών ή και «μαθητών» με «μη
πιστοποιημένο παιδαγωγικό προφίλ» και εκφράζονται ερωτήματα σχετικά με
τον εμβολιασμό των προσφυγόπουλων.

Καταλήγοντας  την  πολυσέλιδη  επιστολή  του,  ο  Σύλλογος  Γονέων  και
Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών ζητά να μάθει  με ποια
κριτήρια  και  από  ποιον  φορέα  επιλέχθηκαν  οι  Δομές  Υποστήριξης
Εκπαίδευσης Προσφύγων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, όπως και
αν πληρούνται όλες οι νόμιμες λειτουργικές προϋποθέσεις.

Τα τμήματα των Δομών Υποστήριξης Εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων,
που  φιλοξενούνται  από  τον  περασμένο  Οκτώβριο  σε  ξενοδοχεία  των
Γρεβενών,  λειτουργούν  στο  3ο  και  7ο  δημοτικό  σχολείο  της  πόλης  των 
Γρεβενών,  όπως και  στο  δημοτικό  σχολείο  Κρανιάς,  όπου είναι  ενταγμένα
συνολικά περίπου 100 παιδιά, ενώ λειτουργούν τμήματα υποστήριξης για την
εκπαίδευση  των  προσφυγόπουλων  στο  1ο  και  2ο  Γυμνάσιο  και  τμήματα
υποδοχής στο ΕΠΑΛ, όπου είναι ενταγμένα συνολικά περίπου 70 παιδιά.

Οι Δομές Υποστήριξης Εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων στα δημοτικά και
γυμνάσια λειτουργούν απογευματινές ώρας, ενώ τα δύο τμήματα του ΕΠΑΛ,
τις πρωινές ώρες. Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών φιλοξενούνται σε 10
ξενοδοχεία 765 πρόσφυγες εκ των οποίων τα 310 είναι παιδιά.

2. Διαμαρτυρία μαθητών για την άφιξη 14 προσφυγόπουλων σε σχολείο
της Σάμου

Εν μέσω αντιδράσεων από κατοίκους της περιοχής άρχισε στις 5 Μαρτίου
2019  στο  Δημοτικό  Σχολείο  Βαθέος  της  Σάμου  η  εκπαίδευση  παιδιών
προσφύγων,  σκηνικό  που  -δυστυχώς-  δεν  βλέπουμε  για  πρώτη  φορά.
Αφορμή  για  τις  αντιδράσεις  είναι  η  ύπαρξη  της  Δομής  Υποστήριξης  και



Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), η οποία θα φιλοξενεί 14 προσφυγόπουλα
στο συγκεκριμένο σχολικό κτίριο15.

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου
στο Βαθύ αποφάσισε σε γενική συνέλευση την αποχή των παιδιών από την
Τρίτη 5 Μαρτίου και έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου. Στη συνέχεια όμως η
πρακτική αυτή διακόπηκε ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση. 

Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ Σάμου κάλεσε τους φορείς του νησιού να υποδεχθούν
τα προσφυγόπουλα.  «Ξέρουμε  ότι  βασικό  συστατικό  στοιχείο  της  παιδείας
είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών κι όχι η γκετοποίησή τους. Ξέρουμε ότι
κανένα κτίριο -και μάλιστα υπερσύγχρονο- δεν πρόκειται  να κατασκευαστεί
αποκλειστικά για τα προσφυγόπουλα και ότι ο αποκλεισμός των παιδιών από
τα υπάρχοντα σχολεία ισοδυναμεί  με την απομόνωσή τους» τονίζει  μεταξύ
άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Σάμου. 

3.  Εκπαιδευτικός  διαχωρισμός  (απαρτχάϊντ)  κατά  των
προσφυγόπουλων σε σχολείο της Σάμου

Σοβαρότατες  καταγγελίες  για  κλίμα  απαρτχάιντ  σε  σχολείο  στο  Βαθύ  της
Σάμου  έγιναν  στις  26  Ιουνίου  2019  από  καθηγήτρια,  στην  οποία  μάλιστα
έκαναν αγωγή οι γονείς διότι διαμαρτυρήθηκε16.

Πρόκειται για την εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης Σοφία Κατζάνη, η οποία
κατήγγειλε στην ΕΡΤ ότι  στο σχολείο λειτουργεί  ένα καθεστώς απαρτχάιντ,
που απαγορεύει την επαφή των παιδιών με τα προσφυγόπουλα.

Η εκπαιδευτικός έκανε λόγο για ξεχωριστό προαύλιο, ξεχωριστές τουαλέτες,
ξεχωριστά θρανία, κλειδωμένη πόρτα ακόμα και για το δάσκαλο της ΔΥΕΠ
που δεν μπορούσε καν να πάει στην τουαλέτα των δασκάλων. Υπήρχαν δύο
ξεχωριστά  σχολεία  μέσα  σε  ένα  σχολείο,  σημείωσε,  προσθέτοντας  ότι
πρόκειται  για  κάτι  πρωτοφανές  για  κάθε  χώρα  που  θέλει  να  θεωρείται
στοιχειωδώς πολιτισμένη.

Η  εκπαιδευτικός  κατήγγειλε  επίσης  ότι  προς  το  τέλος  του  Φεβρουαρίου
φώναξαν την ίδια και την δασκάλα της τάξης στο γραφείο του διευθυντή, όπου
ομάδα  γονέων  τους  επιτέθηκε  λεκτικά,  διότι  ανησυχούσαν  πώς  θα
αρρωστήσουν τα παιδιά τους επειδή θα ξεκινούσε η ΔΥΕΠ.

Δηλαδή επειδή η ΔΥΕΠ, η τάξη με προσφυγόπουλα, θα λειτουργούσε στο
σχολείο  το  απόγευμα,  μεταξύ  δύο  και  έξι,  και  μετά  την  κανονική  του

15 https://www.protagon.gr/epikairotita/samos-se-apoxi-mathites-gia-tin-afiksi-14-
prosfygopoulwn-se-sxoleio-44341793527

16 http://www.alterthess.gr/content/aparthaint-kata-ton-prosfygopoylon-se-sholeio-tis-
samoy-kataggellei-ekpaideytikos

http://www.alterthess.gr/content/aparthaint-kata-ton-prosfygopoylon-se-sholeio-tis-samoy-kataggellei-ekpaideytikos
http://www.alterthess.gr/content/aparthaint-kata-ton-prosfygopoylon-se-sholeio-tis-samoy-kataggellei-ekpaideytikos


λειτουργία,  και  τα  παιδιά  ανησυχούσαν  ότι  θα  αρρωστήσουν  επειδή  θα
ακουμπούσαν τα ίδια θρανία με τα προσφυγόπουλα…

Στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών, πάντοτε σύμφωνα με τις καταγγελίες
της  κ.  Κατζάνη,  να  καθησυχάσουν τους  φόβους των  παιδιών και  να  τους
ενημερώσουν για τα ίσα δικαιώματα όλων των παιδιών και τους νόμους, ο
σύλλογος γονέων απάντησε, δύο ημέρες πριν τη λήξη της χρονιάς, με αγωγή,
στην οποία την κατηγορούσαν ότι τους χαρακτηρίζει ρατσιστές.

Η  αγωγή  είναι  ύψους  50.000  ευρώ  και  η  εκπαιδευτικός  αρνείται
κατηγορηματικά ότι κατηγόρησε τους γονείς για ρατσισμό.

Όπως  είπε,  μάλιστα,  είναι  πρωτοφανές  να  διώκεται  εκπαιδευτικός  επειδή
διδάσκει ανθρωπιά και δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους και τις διεθνείς
συνθήκες.

Η κ. Κατζάνη ευχαρίστησε για τη συμπαράσταση την εκπαιδευτική κοινότητα
και  τις  συλλογικότητες  που  βρίσκονται  στο  πλευρό  της  και  σημείωσε  ότι
υπάρχει  και  εκτός  από  τους  γονείς  που  δε  θέλουν  τα  προσφυγόπουλα,
υπάρχουν κι εκείνοι που θέλουν την κανονική τους ένταξη.

4. Ρατσιστική επίθεση γονέων σε εκπαιδευτικό στη Σάμο

Επίθεση με αφορμή την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων δέχθηκε στις 28

Ιανουαρίου  2019  ο  δάσκαλος  και  μέλος  του  διοικητικού  συμβουλίου  του

Συλλόγου  Δασκάλων  και  Νηπιαγωγών  Σάμου,  Φώτη  Μαντζώρο,  όπως

καταγγέλλει η ΑΔΕΔΥ17.

Η επίθεση έλαβε χώρα σε σύσκεψη Συλλόγων Γονέων στη Σάμο, με θέμα την

εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Μαζί  με  τον Φώτη Μαντζώρο επίθεση

δέχθηκαν και άλλοι εκπαιδευτικοί.

Η  ΑΔΕΔΥ  εξέφρασε  την  αλληλεγγύη  της  στους  Εκπαιδευτικούς,  ενώ

υπογράμμισε ότι στέκεται δίπλα σε κάθε κατατρεγμένο που πήρε τον δρόμο

της προσφυγιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση-καταγγελία της ΑΔΕΔΥ ήταν η εξής:

«Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  καταγγέλλει  απερίφραστα  την

επίθεση  στο  μέλος  του  Γενικού  Συμβουλίου  της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,  μέλος  της

Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Σάμου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
17https://www.koutipandoras.gr/article/i-elme-samoy-kataggellei-ratsistiki-epithesi-
goneon-se-ekpaideytiko



και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου, Φώτη

Μαντζώρο,  και  σε  άλλους  εκπαιδευτικούς  κατά  τη  διάρκεια  σύσκεψης

Συλλόγων Γονέων στη Σάμο στις 28 Ιανουαρίου. Ο συνάδελφος ζήτησε και

πήρε το λόγο από το προεδρείο της σύσκεψης για να αναγνώσει τη θέση του

Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου σχετικά με την εκπαίδευση των

προσφυγόπουλων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  δηλώνει  την αμέριστη στήριξή της

στους συναδέλφους και την αταλάντευτη δέσμευσή της στον αγώνα για τη

μόρφωση ΟΛΩΝ των παιδιών.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους κατατρεγμένους των πολέμων, της

προσφυγιάς και  της φτώχειας.  Ο αγώνας μας για τις  αξίες  της φιλίας των

λαών, την μόρφωση όλων των παιδιών, την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες

του πολέμου και της φτώχειας κι οι απαιτήσεις μας για την υπεράσπιση των

δικαιωμάτων  και  ελευθεριών  Ελλήνων  και  προσφύγων,  είναι  και  αγώνας

ενάντια στις αιτίες που γεννούν την προσφυγική τραγωδία.

Στη  βάση αυτή  παλεύουμε  για  ένα σχολείο  που να χωράει  όλα τα παιδιά

άσχετα  από  εθνικότητα,  θρήσκευμα,  γλώσσα.  Απαιτούμε  την  πλήρη  και

ομαλή ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο Δημόσιο Σχολείο

χωρίς αποκλεισμούς, με όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγεία των παιδιών,

την  εξασφάλιση  υποδομών  και  το  διορισμό  όλου  του  απαραίτητου

εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί  εκπαιδευτικούς και γονείς να

συνεχίσουν τον αγώνα για το δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση και

ιδιαίτερα αυτών που έζησαν τη φρίκη του πολέμου και της προσφυγιάς!»

5.  Καθυστερήσεις  στην  έναρξη  του  προγράμματος  εκμάθησης
ελληνικών για πρόσφυγες άνω των 18 ετών

Όπως δηλώθηκε επίσημα στη Βουλή των Ελλήνων στις 12 Απριλίου 2019,
ενάμιση χρόνο μετά την εξαγγελία  του από το Υπουργείο  μεταναστευτικής
πολιτικής,  το  ειδικό πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών για  πρόσφυγες άνω
των 16 ετών δεν  είχε καν ξεκινήσει.18 Στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες
που βρίσκονται στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν τους παρέχεται από την κεντρική

18http://www.kathimerini.gr/1019316/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-ta-  
ma8hmata-ellhnikwn-xa8hkan-sth-metafrash?fbclid=IwAR2UB-
4qvNiSrkQATAtzHUN6b7QEoUpZJCnEn5j16aa0TtRl5ZFHLygdTTk

http://www.kathimerini.gr/1019316/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-ta-ma8hmata-ellhnikwn-xa8hkan-sth-metafrash?fbclid=IwAR2UB-4qvNiSrkQATAtzHUN6b7QEoUpZJCnEn5j16aa0TtRl5ZFHLygdTTk
http://www.kathimerini.gr/1019316/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-ta-ma8hmata-ellhnikwn-xa8hkan-sth-metafrash?fbclid=IwAR2UB-4qvNiSrkQATAtzHUN6b7QEoUpZJCnEn5j16aa0TtRl5ZFHLygdTTk
http://www.kathimerini.gr/1019316/article/epikairothta/ellada/prosfygiko-ta-ma8hmata-ellhnikwn-xa8hkan-sth-metafrash?fbclid=IwAR2UB-4qvNiSrkQATAtzHUN6b7QEoUpZJCnEn5j16aa0TtRl5ZFHLygdTTk


κυβέρνηση η δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα της χώρας στην οποία είναι
υποχρεωμένοι να ζήσουν και να εργαστούν, αλλά συχνά ζουν σε ξενοδοχεία
και  δομές  φιλοξενίας  μακριά  από  αστικά  κέντρα  όπου  ανθρωπιστικές
οργανώσεις και ΜΚΟ παραδίδουν μαθήματα ελληνικών.

Ο κ. Μιλτιάδης Κλάπας, τομεακός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του
υπουργείου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  (ΥΜΕΠΟ),  παραδέχθηκε  μιλώντας
στη Βουλή για τα προγράμματα ένταξης μεταναστών και προσφύγων, ότι τα
μαθήματα ελληνικών χάθηκαν στη... μετάφραση της γραφειοκρατίας και της
ασυνεννοησίας μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων.

Αρχικά το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα, ήταν να λειτουργήσει
υπό  την  αρμοδιότητα  του  Διεθνούς  Οργανισμού  Μετανάστευσης  (ΔΟΜ).
Ομως,  σύμφωνα  με  πληροφορίες  κυβερνητικά  στελέχη  εξέφρασαν
αντιρρήσεις,  σημειώνοντας  ότι  ήταν  καλύτερα  τέτοια  προγράμματα  να  τα
υλοποιεί το κράτος και όχι διεθνείς οργανισμοί. Ετσι το μπαλάκι πέρασε στο
υπουργείο  Παιδείας  αλλά  και  πάλι  τα  προγράμματα  ελληνομάθειας  δεν
προχώρησαν.

Τα μαθήματα ελληνικών για πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι ηλικιακά δεν
έχουν  τη  δυνατότητα  να  παρακολουθήσουν  σχολείο,  απαραίτητο
προαπαιτούμενο για την επιβίωση σε μια ξένη χώρα, ανακοινώθηκαν πολλές
φορές  ακόμα από τον νυν υπουργό Δημήτρη Βίτσα σαν να επρόκειτο για
καθημερινή εφαρμοζόμενη τακτική. Ωστόσο, μέχρι σήμερα ούτε ένας ενήλικας
πρόσφυγας δεν έχει διδαχθεί ελληνικά από επίσημο κρατικό πρόγραμμα.

Επίσης, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι συνεννοήσεις με τις Βρυξέλλες για
το  ύψος της  χρηματοδότησης και  τον  αριθμό των ωφελουμένων.  Πάντως,
μετά ενάμιση χρόνο, το πρόγραμμα τελικά επέστρεψε στην αρμοδιότητα του
ΔΟΜ,  ο  οποίος  θα  συνεργαστεί  με  Μη Κυβερνητικές  Οργανώσεις  για  την
υλοποίησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά σε 7.000 ωφελουμένους, αναγνωρισμένους
πρόσφυγες από την 1/1/2018 και μετά άνω των 16 ετών και θα υλοποιηθεί σε
όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός των ωφελουμένων πάντως είναι μικρός εφόσον,
σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, κάθε χρόνο περίπου
15.000  άτομα  αναγνωρίζονται  ως  πρόσφυγες.  Πρόκειται  για  εντατικά
μαθήματα ελληνικής  γλώσσας  διάρκειας  3-4 ωρών ημερησίως για  χρονικό
διάστημα 6-12 μηνών.

Το πιο δύσκολο τμήμα στην υλοποίηση του προγράμματος, είναι η εύρεση
των αιθουσών όπου θα πραγματοποιούνται  τα  μαθήματα,  δεδομένων των
αντιδράσεων από τις τοπικές κοινωνίες.

6. Καταγγελία για ανελέητο ρατσιστικό bullying σε μαθητή δημοτικού για
την καταγωγή της μητέρας του



Στις  11/6/2019  μία  ακόμα  σοβαρή  καταγγελία  σχολικού  εκφοβισμού και
κακοποίησης σε βάρος μαθητή δημοτικού από τους συμμαθητές του ήρθε στο
φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά σε σχολείο του Ρεθύμνου19. Σύμφωνα
με  τις  πληροφορίες,  ο  μικρός  μαθητής  δεν  είχε  αναφέρει  τίποτε  στην
οικογένεια του, κρατώντας μυστικό το bullying που δεχόταν επειδή η μητέρα
του είναι από την Τουρκία. Οι γονείς του ανακάλυψαν τι είχε συμβεί όταν είδαν
σημάδια της κακοποίησης στο σώμα του. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκφοβισμός μαθητή δημοτικού προκαλεί αγωνία
και ερωτηματικά στη σχολική κοινότητα αλλά και την κοινωνία του Ρεθύμνου
μετά τη γνωστοποίηση ότι ο μικρός μαθητής αρνείται να περάσει την πόρτα
του δημοτικού και να βρεθεί δίπλα στους συμμαθητές του.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικοινώνησε με τον πρόεδρο του συλλόγου Εκπαιδευτικών
Ρεθύμνου, Στέλιο Ορφανουδάκη, ο οποίος δήλωσε πως δεν έχει ενημερωθεί
ούτε γνωρίζει για το θέμα, επισημαίνοντας ότι σε συνάντηση του συμβουλίου
που πραγματοποιήθηκε χθες δεν διατυπώθηκε ούτε αναφέρθηκε κάτι σχετικό.

Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι όσα συνέβησαν στον μαθητή αφορούν σε
εξωσχολικό χώρο και εκτός ωρών μαθημάτων. Ενημέρωση από πλευράς του
νοσοκομείου Ρεθύμνου και τον διοικητή του Γιώργο Φραγκιαδάκη αναφέρει
πως ο μικρός εξετάσθηκε από τους γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων στις
25.05.2019  χωρίς  όμως  να  γνωστοποιηθεί  στους  γιατρούς  ο  λόγος  που
προσήλθε και αν αφορούσε βία και σχολικό εκφοβισμό.

Οι  καταγγελίες  ερευνώνται  αρμοδίως  και  όλα  όσα  έχουν  δει  το  φως  της
δημοσιότητας έχουν δημιουργήσει και απορίες αλλά παράλληλα και αγωνία
στην  τοπική  κοινωνία,  δεδομένης  της  τραυματικής  εμπειρίας  των
Ρεθυμνιωτών  με  τη  υπόθεση  του  Βαγγέλη  Γιακουμάκη  που  συγκλόνισε
ολόκληρη την Ελλάδα.

7.  Μεταβίβαση  της  χρηματοδότησης  των  τμημάτων  ένταξης  στους
Δήμους

Στις  20 Μαρτίου  2019 το  Υπουργείο  Παιδείας απέστειλε  εγκύκλιο προς τις
διευθύνσεις  που προσδιορίζει  τις  προϋποθέσεις για  την  ίδρυση  Τμημάτων
Ένταξης σε  Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση20.  Χωρίς  να
σταθούμε  στις  παιδαγωγικές  προϋποθέσεις  που  θέτει,  που  δεν  είναι
λίγες, υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για τους δήμους, με επισήμανση, ότι ως
προαπαιτούμενο για να ιδρυθεί Τμήμα Ένταξης “πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση
δαπάνης  για  τα  λειτουργικά  έξοδα  των  προτεινόμενων Τμημάτων
Ένταξης από την αρμόδια Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας
Εκπ/σης. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό από 01/09/2019

19https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/290732_kataggelia-aneleito-bullying-se-mathiti-  
dimotikoy-gia-tin-katagogi-tis-miteras?fbclid=IwAR32z3vlnHbxkk-
ed1Y7FjdLc2xLPaFDfUYG02iLIwizTnRtu-lS5HlB3N8

20http://www.katiousa.gr/koinonia/paideia/anakoinosi-ton-kommouniston-dimarchon-
ftanei-pia-i-koroidia-me-ta-tmimata-entaksis/?
fbclid=IwAR2q9lLhRx8emVinSzUk7zz3uTQ4m_eTI2UxPzw6iKEHh1eq_jiK0v9yvOM

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/290732_kataggelia-aneleito-bullying-se-mathiti-dimotikoy-gia-tin-katagogi-tis-miteras?fbclid=IwAR32z3vlnHbxkk-ed1Y7FjdLc2xLPaFDfUYG02iLIwizTnRtu-lS5HlB3N8
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/290732_kataggelia-aneleito-bullying-se-mathiti-dimotikoy-gia-tin-katagogi-tis-miteras?fbclid=IwAR32z3vlnHbxkk-ed1Y7FjdLc2xLPaFDfUYG02iLIwizTnRtu-lS5HlB3N8
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/290732_kataggelia-aneleito-bullying-se-mathiti-dimotikoy-gia-tin-katagogi-tis-miteras?fbclid=IwAR32z3vlnHbxkk-ed1Y7FjdLc2xLPaFDfUYG02iLIwizTnRtu-lS5HlB3N8


έως και 31/12/2019 και το απαιτούμενο ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος,
καθώς και ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων.”!

Θέτει,  δηλαδή, ως  προϋπόθεση  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  αναγκαίων
δομών για  τα παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής  υποστήριξης,  την
χρηματοδότησή τους από τους δήμους. Ωστόσο όλες οι  κυβερνήσεις έχουν
μειώσει τα χρήματα προς τις σχολικές επιτροπές κατά 60% σε βαθμό που
αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη λειτουργικά έξοδα. Αυτή
η χρηματοδότηση δεν επαρκεί για να καλύψουν αναγκαίες παρεμβάσεις για
την σωστή λειτουργία των σχολείων,  πόσο μάλλον επιπλέον,  και  έκτακτες
ανάγκες.

8. Καταγγελία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες: Εκτός
σχολείου τα προσφυγόπουλα σε ενδοχώρα και νησιά

Μόνο τα προσφυγόπουλα που μένουν σε διαμερίσματα και δομές φιλοξενίας
εντός του αστικού ιστού είχαν τη δυνατότητα να γραφτούν στο σχολείο φέτος,
κατήγγειλε  στις  12  Σεπτεμβρίου  2019  το  Ελληνικό  Συμβούλιο  για  τους
Πρόσφυγες21.

Με ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι τα παιδιά που μένουν στα κέντρα φιλοξενίας
της  ενδοχώρας  και  στα  Κέντρα  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  των  νησιών
(ΚΥΤ)  δεν  μπορούν  ακόμα  να  μπουν  στις  σχολικές  τάξεις,  γιατί  για  να
ξεκινήσουν οι απογευματινές τάξεις στις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης
Προσφύγων (ΔΥΕΠ),  είναι  απαραίτητη  η έκδοση υπουργικής απόφασης,  η
οποία δεν έχει εκδοθεί.

Επίσης, τόνισε ότι για να μεταφερθούν τα παιδιά από τα κέντρα φιλοξενίας και
τα ΚΥΤ στις τάξεις χρειάζεται να προβλεφθεί ο τρόπος μεταφοράς τους, κάτι
που  επίσης  δεν  έχει  γίνει.  Τέλος,  όλα  τα  προσφυγόπουλα  που  θα  πάνε
πρώτη  φορά  στο  ελληνικό  σχολείο  θα  πρέπει  να  έχουν  ΑΜΚΑ,  ώστε  να
εμβολιαστούν, να αποκτήσουν το ατομικό δελτίο μαθητή και να εγγραφούν,
αλλά αυτή η διαδικασία, σύμφωνα με το ΕΣΠ, έχει παγώσει στην πράξη.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες εξέφρασε την ανησυχία του για
τις  καθυστερήσεις  και  την ελπίδα ότι  η  πολιτεία  θα δράσει  τάχιστα  για  να
αντιμετωπιστούν.

Επιπλέον,  υπενθύμισε ότι,  σύμφωνα με το  διεθνές  και  το  εθνικό  δίκαιο,  η
πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα για όλα τα
παιδιά που βρίσκονται στη χώρα, ανεξάρτητα από το καθεστώς παραμονής
τους,  καθώς  και  ότι  η  εκπαίδευση  αποτελεί  βασικό  θεσμό  ένταξης  των
προσφυγόπουλων.

21https://3pointmagazine.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE  
%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE
%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF
%8D-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF
%CE%BF%CF%85/?
fbclid=IwAR2t4STeaau2VamdqjQWq3dtx7HZzZnHCqqIje9yapikh-VRxbcJUprczJM

https://3pointmagazine.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85/?fbclid=IwAR2t4STeaau2VamdqjQWq3dtx7HZzZnHCqqIje9yapikh-VRxbcJUprczJM
https://3pointmagazine.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85/?fbclid=IwAR2t4STeaau2VamdqjQWq3dtx7HZzZnHCqqIje9yapikh-VRxbcJUprczJM
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9. Χωρίς σχολείο εκατό νήπια Ρομά στη Θεσσαλονίκη

Περισσότερα από 100 νήπια στον οικισμό Ρομά "Αγία Σοφία", στο δήμο Δέλτα
Θεσσαλονίκης, δεν άρχισαν το σχολείο κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020,
καθώς το λυόμενο όπου στεγαζόταν η σχολική μονάδα καταστράφηκε κατά τη
διάρκεια των πασχαλινών διακοπών και έκτοτε δεν αποκαταστάθηκε22.
«Είχα  ενημερώσει,  με  σχετικά  έγγραφα,  όλους  τους  αρμόδιους  για  την
καταστροφή  του  σχολείου,  ζητώντας  να  ενεργήσουν  με  κατεπείγουσες
διαδικασίες, είτε για να διαφυλαχθεί το κτίριο και το περιεχόμενο του (έπιπλα,
παιδαγωγικό υλικό κ.λ.π.) από περαιτέρω λεηλασία, είτε να αποκατασταθούν
οι ζημιές -κάτι που στην πραγματικότητα δεν πιστέψαμε ποτέ ότι θα συμβεί-
για να μπορέσει να λειτουργήσει το σχολείο μετά τις πασχαλινές διακοπές.
Ωστόσο οι φορείς έδειξαν απόλυτη αδυναμία ή και αδιαφορία και το σχολείο
δεν λειτούργησε μέχρι τη λήξη του περασμένου σχολικού έτους, αλλά ούτε
τελικά,  και  το  φετινό»,  αναφέρει  στο  ΑΠΕ-ΜΠΕ η  προϊσταμένη  του,  Ροδή
Καβούνη.

Υπενθυμίζεται ότι άγνωστοι είχαν μπει τον Απρίλιο του 2019 στο σχολείο και
κατέστρεψαν τα πάντα καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση λειτουργίας του.

«Με  επιστολή  μας,  τον  Μάϊο  του  2019,  ζητήσαμε  την  κατασκευή  νέων
αιθουσών  με  σκοπό  τον  έγκαιρο  προγραμματισμό  και  υλοποίηση  των
απαιτούμενων δράσεων κατά τις θερινές διακοπές των σχολείων, έτσι ώστε
να  είναι  εφικτή  η  λειτουργία  του  το  νέο  σχολικό  έτος  2019-2020.  Στις
18/6/2019  στο  χώρο  του  "σχολείου",  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  με
συνεργάτη της ΚΤΥΠ Α.Ε (Κτιριακές Υποδομές ΑΕ), που είναι  ο  αρμόδιος
φορέας για την κατασκευή δημοσίων κτιρίων και με τον πρόεδρο της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Δέλτα. Κατά την διάρκειά της,
συμφωνήθηκε  να  μας  αποσταλούν  πέντε  νέες  (προκατασκευασμένες)
αίθουσες  ελαφρού  τύπου,  ενώ  ζητήθηκε  από  τον  πρόεδρο  της  Σχολικής
Επιτροπής  να  γίνουν  συγκεκριμένες  ενέργειες  προετοιμασίας  για  την
εγκατάσταση των σχολικών αιθουσών» αναφέρει η κ.Καβούνη.

Ωστόσο, δεν έγινε τίποτα για την αποκατάσταση των ζημιών και τη λειτουργία
του  νηπιαγωγείου  και  η  εικόνα  που  αντίκρισαν  οι  εκπαιδευτικοί  τον
Σεπτέμβριο  ήταν  ένα  “σχολείο”  εντελώς  απογυμνωμένο  και  γεμάτο
ακαθαρσίες,  «εφόσον χρησιμοποιείται  ως τουαλέτα»,  όπως σημειώνει  η  κ.
Καβούνη.

«Η Πολιτεία τοποθετεί η ίδια έναν τεράστιο τοίχο παρεμποδίζοντας πλήρως
την  εκπαίδευση  των  παιδιών  Ρομά  με  πλήρη  συνείδηση  και  πρόθεση,
καθιστώντας  κάθε  ρητορική  περί  δικαιωμάτων  των  παιδιών,  ένα  τεράστιο
ανέκδοτο, και αυτό όταν έχουν σπαταληθεί  εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ
για  Προγράμματα  Ένταξης  Παιδιών  Ρομά  στην  εκπαίδευση»,  καταλήγει  η
προϊσταμένη του νηπιαγωγείου.

22 https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/298605_horis-sholeio-ekato-nipia-roma-sti-
thessaloniki?fbclid=IwAR1XrJhu3o7Dtiw7oqzPn0992fRn9uO0tQyGZrnr-
YEFSFD4RT4LHaglyPQ
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Από την πλευρά του ο περιφερειακός διευθυντής Α΄Βάθμιας και Β΄Βάθμιας
εκπαίδευσης κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, ανέφερε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ότι αναμένεται να μεταφερθούν δύο προκατασκευασμένες αίθουσες που
θα  στεγάσουν  τις  λειτουργίες  του  σχολείου,  ενώ  ο  νεοεκλεγείς  δήμαρχος
Δέλτα,  Γιάννης  Ιωαννίδης,  επέρριψε  ευθύνες  για  την  κατάσταση  στην
προηγούμενη διοίκηση και τόνισε ότι «θα γίνουν ενέργειες για πάνε τα παιδιά
σε άλλα σχολεία».

Προκειμένου να γίνουν αιτήσεις για νέες εγγραφές, στο σημείο βρισκόταν από
τα μέσα έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2019 ένα φορτηγάκι της ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική
Οργάνωση  Υποστήριξης  Νέων,  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος
“Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών
από ευάλωτους πληθυσμούς”, με τίτλο «In4Child» που χρηματοδοτείται από
το  πρόγραμμα  INTERREG  IPA  CCI  2014  TC  16  I5CB  009  με  τη
συγχρηματοδότηση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  εθνικών  πόρων  των
συμμετεχουσών  χωρών.  Μέσω  του  προγράμματος  μάλιστα,  παιδίατρος
αναλάμβανε  τα  Ατομικά  Δελτία  Υγείας  μαθητών  και  μαθητριών  όλων  των
τάξεων,  συνταγογράφηση  και  εμβολιασμό,  ιατρική  εξέταση  όταν  κρίνεται
απαραίτητο και ενημέρωση γονέων για ζητήματα υγιεινής και διατροφής.

10. Κλείσιμο του σχολείου της Πακιστανικής Κοινότητας από το Δήμο
της Αθήνας

Σε  μια  πρωτοφανή  απόφαση  προχώρησε  η  δημαρχία  Μπακογιάννη  στο
δημοτικό συμβούλιο στις 31/10/201923. Απέρριψε το αίτημα για τη λειτουργία
του κυριακάτικου σχολείου της Πακιστανικής κοινότητας για την εκμάθηση της
μητρικής τους γλώσσας στο 144ο ΔΣ Αθήνας.

Το σχολείο αυτό λειτουργεί  από τον Νοέμβριο του 2017 παρά και  ενάντια
στην ενορχηστρωμένη επίθεση της Χρυσής Αυγής. Η δολοφονική οργάνωση
θέλησε το 2017 να παρεμποδίσει τη λειτουργία του σχολείου της Πακιστανικής
Κοινότητας  με  απολύτως  οργανωμένο  και  συντονισμένο  τρόπο,
δημιουργώντας ρατσιστικό, ξενοφοβικό κλίμα στις γειτονιές του Κολωνού και
των  Σεπολίων,  στα  πλαίσια  της  φασιστικής  και  ναζιστικής  της  ιδεολογίας,
διαδίδοντας απίστευτα ψέματα, σπέρνοντας ψευδείς ειδήσεις, συκοφαντώντας
εκπαιδευτικούς  και  γονείς,  απειλώντας,  ακόμα  και  βιαιοπραγώντας,
προσπαθώντας να δημιουργήσουν κλίμα εμπόλεμο, να ποτίσουν τις καρδιές
μικρών παιδιών με το δηλητήριο του φασισμού και του ρατσισμού.

Τότε ο σύλλογος εκπαιδευτικών ΠΕ της περιοχής Αριστοτέλης, ο σύλλογος
γονέων του 144ου ΔΣ, η Λαϊκή Συνέλευση Σεπολίων-Κολωνού-Ακ. Πλάτωνα
μαζί  με  δεκάδες  εκπαιδευτικά  και  εργατικά  σωματεία  και  συλλογικότητες,
αντιρατσιστικούς, αντιφασιστικούς συντονισμούς και πρωτοβουλίες, ύψωσαν
τοίχο στον φασισμό και το ρατσισμό και καλωσόρισαν τους μαθητές και τις
μαθήτριες της πακιστανικής κοινότητας να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα,
ακυρώνοντας τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής.

23 https://3pointmagazine.gr/o-kostas-mpakogiannis-vazei-loyketo-sto-scholeio-tis-
pakistanikis-koinotitas-sta-sepolia/?fbclid=IwAR3NAA1bM-
6ulSUsCK44adL3I91F2hhYQqK55MJOB41iJ46Ucth5p0n3dUI
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Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, είναι άξιον απορίας το σκεπτικό με το
οποίο  η  δημαρχία  Μπακογιάννη  απέρριψε  τη  λειτουργία  του  κυριακάτικου
σχολείου για τους μαθητές με καταγωγή από το Πακιστάν.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως ενώ η σχολική επιτροπή του δήμου της
Αθήνας, ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα της πακιστανικής κοινότητας Ελλάδας
«η Ενότητα», κι ενώ το θέμα της παραχώρησης χώρων στο 144ο ΔΣ Αθήνας
υπήρχε στην αρχική εισήγηση, με αιφνιδιαστικό τρόπο κατά τη διάρκεια της
συζήτησης για τις παραχωρήσεις σχολικών χώρων, η εντεταλμένη σύμβουλος
της  δημοτικής  αρχής  δήλωσε  ότι  το  αποσύρει  με  αστήρικτες  δικαιολογίες
παρά το γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια με τα ίδια ακριβώς έγγραφα
το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την παραχώρηση χώρου.

Β) Καλές Πρακτικές

1. Λειτουργία αραβόφωνου σχολείου στην Καρδίτσα

Από τις 11 Μαρτίου 2019 άρχισε να λειτουργεί στην Καρδίτσα το δεύτερο αρα
βόφωνο σχολείο της χώρας24. Στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά προσφύγων και
μεταναστών, ηλικίας 5 έως 14 ετών από τη Συρία, το Ιράκ, παιδιά Κούρδων
από  το  Κουβέιτ,  τα  παιδιά  του  πολέμου,  μαθαίνουν  να  διαβάζουν  και  να
γράφουν στην αραβική γλώσσα στην Καρδίτσα. 
Λειτουργεί με τη στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, και της Ένωσης
Ελληνοαραβικής Φιλίας.

Οι πρόσφυγες στην Καρδίτσα είναι συνολικά 220, και 110 τα παιδιά τους που
το πρωί πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο και από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8
το βράδυ στο αραβικό, που ιδρύθηκε στην ουσία με δική τους πρωτοβουλία
και δασκάλους τους γονείς τους.

Το αραβικό σχολείο είναι  μία ευκαιρία γι’  αυτά τα παιδιά,  όταν ο πόλεμος
τελειώσει και επιστρέψουν να μη νιώθουν ξένοι στην πατρίδα τους. Είναι μία
ευκαιρία για το παρόν, να βρίσκονται μεταξύ τους, να συσφίγγουν τις σχέσεις
τους, να μην αποκοπούν από τις ρίζες τους.

2. Μαθήματα ελληνικών και πληροφορικής από το Δήμο Αθηναίων

Ξεκίνησαν  τον  Ιανουάριο  του  2019 ελληνικής  γλώσσας,  μαθημάτων
πληροφορικής και συνεδριών συμβουλευτικής εργασίας, στο Κέντρο Ένταξης
Μεταναστών (ΚΕΜ) του δήμου Αθηναίων25.

24 https://www.ert.gr/frontpage/stin-karditsa-to-deytero-aravofono-scholeio-tis-elladas-
video/?fbclid=IwAR0Sg1pV-
gjP4uqiWr3it8vTWIRzzLk7wf3HwsXEMlgALCRmWjfEylA14Ek

25 https://www.accmr.gr/el/open-calls/674-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE
%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE
%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE



Το ΚΕΜ, τμήμα των Κέντρων Κοινότητας, οργανώνει τις ακόλουθες δράσεις
κοινωνικής ένταξης για ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες: 

 κύκλοι μαθημάτων ελληνικής γλώσσας (Α1),
 κύκλοι μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και

ελληνικού πολιτισμού για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας (Α2),
 κύκλοι  μαθημάτων πληροφορικής για  τις  εξετάσεις  πιστοποίησης γνώσης των

βασικών  δεξιοτήτων  χειρισμού  Η/Υ(Windows,  Word,  Excel  και  Internet),
εξατομικευμένες  συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής για την προώθηση
της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

3. Μαθήματα και παιδαγωγικές δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση αναφορικά με τη μειονότητα της Θράκης

Ολοκληρώθηκαν σταδιακά, από τα τέλη Απριλίου 2019 έως και τα μέσα
Ιουνίου 2019, τα μαθήματα ελληνομάθειας για τη μειονότητα της Θράκης
που  διοργάνωσε  και  για  αυτή  τη  σχολική  χρονιά  το  Πρόγραμμα26.  Τα
μαθήματα  που  έγιναν  εκτός  των  ωρών  του  σχολείου,  απογεύματα  και
Σαββατοκύριακα,  στο ΚΕΣΠΕΜ της Ξάνθης, στα Κιμμέρια,  στον Κύρνο,
στις  Σάπες,  στον  Άρατο,  στα  Αρριανά,  στο  3ο  Μειονοτικό  Δημοτικό
Κομοτηνής παρακολούθησαν 350 παιδιά.

 Σε κάθε τμήμα που ολοκλήρωσε τον χειμερινό κύκλο λειτουργίας του
διοργανώθηκε  ένα  ανοιχτό  μάθημα  κατά  τη  διάρκεια  του  οποίου
παρουσιάστηκαν  σε  γονείς  και  εκπαιδευτικούς,  οι  εργασίες  των
παιδιών, τα βιβλία που έγραψαν και εικονογράφησαν, οι χάρτες που
δημιούργησαν, τα παραμύθια που συνέθεσαν και όσα άλλα εκπόνησαν
με  τη  βοήθεια  των  δασκάλων  τους  αξιοποιώντας  τα  υλικά  του
Προγράμματος.

 Οι  κινητές  μονάδες  του  Προγράμματος  επισκέπτονταν  αυτόν  τον
χειμώνα 32 μακρινά μειονοτικά χωριά, προσφέροντας σε 370 παιδιά

%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE
%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA
%CE%AE-e%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-
%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CE%BD
%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE
%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF
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μαθήματα με ηλεκτρονικά παιγνίδια μάθησης, παιδικά βιβλία και υλικά
για  εργασίες  σε  όλα τα  μαθήματα.  Η λήξη της  χειμερινής  περιόδου
σταδιακά ολοκληρώθηκε (από τα τέλη Μαΐου έως τα μέσα Ιουνίου) με
τη  διοργάνωση  ανοικτών  μαθημάτων  σε  κάθε  χωριό.  Σε  γιορτινή
ατμόσφαιρα τα παιδιά παρουσίασαν τις εργασίες που εκπόνησαν κατά
τη  διάρκεια  της  χρονιάς,τα  βιβλία,  τα  παιχνίδια,  τους  χάρτες,  τις
κατασκευές, τις ζωγραφιές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. 

 Ολοκληρώθηκαν σταδιακά τα μαθήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας
και βελτίωσης της επίδοσης που προσφέρει το Πρόγραμμα σε μαθητές
και  μαθήτριες  γυμνασίου  και  λυκείου.  Λειτούργησαν  49  τμήματα  με
συνολικά  242  μαθητές  στο  ΚΕΣΠΕΜ της  Ξάνθης,  στον  Ίασμο,  στο
Εσπερινό  Λύκειο  της  Κομοτηνής,  στο  τρίτο  Γυμνάσιο
Αλεξανδρούπολης και στο Γυμνάσιο Σουφλίου.

 Τα  παιδιά  διδάχθηκαν  γλώσσα,  γραμματική,  λογοτεχνία,  ιστορία,
μαθηματικά  και  φυσική  με  τη  χρήση  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,
βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών του Προγράμματος, ενώ παράλληλα
συμμετείχαν σε συλλογικές και ατομικές εργασίες,  θεατρικά δρώμενα
και λοιπές δραστηριότητες. Παράλληλα με στόχο την προετοιμασία των
μαθητών για τις εξετάσεις έγιναν έως τα μέσα Ιουνίου και μαθήματα
μαθηματικών στο ΚΕΣΠΕΜ της Ξάνθης.

 Ολοκληρώθηκαν τα χειμερινά μαθήματα ελληνικών για ενήλικες που
οργάνωσε  και  αυτή  τη  σχολική  χρονιά  το  Πρόγραμμα  στους  τρεις
νομούς της Θράκης, στην Κομοτηνή, στα Αριαννά, στο Μικρό Πιστό,
στον Άρατο στον Ληνό του Ν. Ροδόπης, στην πόλη της Ξάνθη και στο
Μεγάλο Ορφανό στον Ν. Ξάνθης, στη Ρούσσα, στο Γονικό και στο Μ.
Δέρειο  στον  Έβρο.  Τα  μαθήματα  παρακολούθησαν  130  γυναίκες,
κυρίως μητέρες.

 Στις  23  και  24  Μαρτίου  2019  με  πρωτοβουλία  των  Δημιουργικών
Εργαστηρίων  Νέων  πραγματοποιήθηκε  μια  διήμερη  διαπολιτισμική
συνάντηση στον χώρο της κατασκήνωσης της Μαρώνειας.  Η δράση
αυτή υλοποιήθηκε από τα ΔΕΝ σε συνεργασία με την Ακαδημία της
ομάδας «Ζενίθ»  της Αγίας Πετρούπολης της Ρωσίας και  την ομάδα
«Σπάρτακος» του νομού Ροδόπης. Στο διήμερο πήραν μέρος συνολικά
47 νέοι, 24 από τους οποίους ήταν μέλη του εργαστηρίου,14 αγόρια και
10 κορίτσια. Σε ένα τέτοιο ιδανικό πλαίσιο διαπολιτισμικής συνύπαρξης
δόθηκε  το  έναυσμα  για  συζητήσεις  και  προβληματισμούς  πάνω  σε
θέματα  διαφορετικότητας,  ενσυναίσθησης,  αμοιβαίας  προσφοράς και
ανταλλαγής.

 Στις 12 Απριλίου 2019 τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων οργάνωσαν
εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετείχαν 46
μαθητές  και  μαθήτριες  από Λύκεια  της  Θράκης.  Οι  νέοι  και  οι  νέες
επισκέφθηκαν  το  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  και  το  Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με καθηγητές των
δύο  πανεπιστημίων,  οι  οποίοι  τους  παρουσίασαν  τη  δομή  των
πανεπιστημίων  και  τους  ξενάγησαν  σε  συγκεκριμένες  Σχολές  και
Τμήματα.  Η  δράση  αυτή  που  διοργανώνεται  συστηματικά  και  με



επιτυχία τα τελευταία χρόνια έχει ως σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές
και μελλοντικοί φοιτητές μια Πανεπιστημιούπολη και όσα συντελούνται
μέσα  σε  αυτήν,  να  κατανοήσουν  τη  δομή  των  Πανεπιστημιακών
Σπουδών και επίσης να πάρουν μια γεύση από τη φοιτητική ζωή και να
αποκτήσουν κίνητρα για πανεπιστημιακές σπουδές.

 Tα  Δημιουργικά  Εργαστήρια  Νέων  σε  συνεργασία  με  τον  πρώην
Συνήγορο  του  Παιδιού  Γιώργο  Μόσχο,  ο  οποίος  ανταποκρίθηκε
πρόθυμα στο κάλεσμά τους, οργάνωσαν δύο βιωματικές δράσεις  με
μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων της Ξάνθης με θέμα τα δικαιώματα
των νέων. Η ιδέα γεννήθηκε από τα ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν
στα ΔΕΝ, τα οποία εξέφρασαν την επιθυμία να μάθουν περισσότερα
για τα δικαιώματα που έχουν στο σχολικό πλαίσιο καθώς και για την
καλύτερη  οργάνωση  των  συνελεύσεών  τους.  Οι  δράσεις
πραγματοποιήθηκαν  την  Πέμπτη  9  Μαΐου  2019.  Το  πρωί,  στο  6ο
Γυμνάσιο Ξάνθης, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τη διοίκηση
του  σχολείου  και  τους  συνεργάτες  των  ΔΕΝ,  οι  μαθητές  και  οι
μαθήτριες του γυμνασίου πήραν μέρος σε ένα βιωματικό σεμινάριο με
τίτλο «Ζουμ στο δικό μας σχολείο». Με την καθοδήγηση του κ. Μόσχου
ανταποκρίθηκαν  με  ενδιαφέρον  σε  αυτή  την  εμπειρία,  βίωσαν  την
ομαδικότητα και τον διάλογο δίνοντας έμφαση σε ζητήματα που τους
ενδιαφέρουν  όπως  η  μουσική,  ο  αθλητισμός,  η  καθαριότητα  και  η
αλληλεγγύη. Την ίδια ημέρα, αντίστοιχη απογευματινή δράση για νέους
και  νέες ηλικίας 14 έως 17 ετών πραγματοποιήθηκε στον χώρο του
ΚΕΣΠΕΜ με θέμα «Το δικαίωμα των νέων στον ελεύθερο χρόνο και
την ψυχαγωγία».  Σε αυτήν την συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία στους
νέους  να  εκφράσουν  τις  απόψεις  τους  για  τον  ελεύθερο  χρόνο,  τη
διεκδίκηση και την αξιοποίησή του σε όλα τα πεδία της κοινωνικής τους
ζωής.

 Στις 5 Απριλίου, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θράκη, 30
φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Κοινωνική
Εργασία  του  Τμήματος  Κοινωνικής  Εργασίας  του  Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής επισκέφθηκαν το ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης. Οι φοιτητές πριν
το ταξίδι τους στη Θράκη είχαν ενημερωθεί για το Πρόγραμμα από την
επιστημονική υπεύθυνη καθηγήτρια Θάλεια Δραγώνα. Οι συνεργάτες
μας στην Ξάνθη τους παρουσίασαν το έργο του Προγράμματος και τις
δυσκολίες του στο πεδίο, αλλά και τη μεθοδολογία της διαπολιτισμικής
προσέγγισης που επιχειρούν τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων. Στη
συνέχεια, οι φοιτητές και οι νέοι των ΔΕΝ συζήτησαν σε μικρές ομάδες
για  το  Τμήμα  της  Κοινωνικής  Εργασίας  και  τη  φοιτητική  ζωή  στην
Αθήνα.  Την  επόμενη  μέρα  οι  φοιτητές  επισκέφθηκαν  την  Κομοτηνή
όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και εκεί  με τους συνεργάτες
του Προγράμματος.

 Παρουσίαση του έργου του Προγράμματος σε συνέδριο της ΔΟΕ στην
Ξάνθη Το έργο του Προγράμματος  παρουσιάστηκε στο συνέδριο με
θέμα



«Η  εκπαίδευση  της  μειονότητας  και  το  σχολείο  των  σύγχρονων
μορφωτικών  αναγκών  και  δικαιωμάτων  στο  περιβάλλον  συνύπαρξης
πλειονότητας  και  μειονότητας  στη  Θράκη»  το  οποίο  οργάνωσε  η
Διδασκαλική  Ομοσπονδία  Ελλάδας  στην  Ξάνθη  στις  9-11  Μαΐου  2019.
Στην εισήγηση της Νέλλης Ασκούνη με τίτλο «Εκπαίδευση και κοινωνική
αλλαγή  στη  μειονότητα  της  Θράκης.  Η  συμβολή  του  Προγράμματος  “
Ένταξη και Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων”» αναλύθηκε ο ρόλος του
Προγράμματος  ως  μία  από  τις  βασικές  συνιστώσες  των  σημαντικών
αλλαγών  που  παρατηρούνται  τα  τελευταία  20  χρόνια  στο  πεδίο  της
εκπαίδευσης της μειονότητας.

4.  Παραχώρηση  Εστίας  χωριού  της  Κοζάνης  σε  ασυνόδευτα
προσφυγόπουλα με στόχο την καλύτερη εκπαιδευτική τους ένταξη
σε σχολεία της περιοχής

Στις 4 Απριλίου 2019 στον Πεντάλοφο Κοζάνης, και με στόχο την καλύτερη
εκπαιδευτική τους ένταξη σε σχολεία της περιοχής, έφθασαν τα πρώτα
τέσσερα  ασυνόδευτα  κορίτσια  -  προσφυγόπουλα  που  από  τότε
φιλοξενούνται στην Εστία Πενταλόφου, ενώ τις επόμενες ημέρες ο αριθμός
τους έφτασε έως τα 40 άτομα, τον μέγιστο αριθμό ανθρώπων που μπορεί
να φιλοξενήσει η συγκεκριμένη εστία27. 

Τις  τέσσερις  έφηβες  υποδέχθηκαν  ο  δήμαρχος  Βοΐου  Δημήτρης
Λαμπρόπουλος,  η  αντιδήμαρχος Φωτεινή Ζιάρα,  που φέρει  την ευθύνη
από πλευράς του δήμου στη διαχείριση της φιλοξενίας τους, ο πρόεδρος
της  ορεινής  κοινότητας,  Κώστας  Χονδροκώστας  και  αρκετοί  από  τους
κατοίκους της περιοχής. Ξεχωριστή στιγμή στη διάρκεια της υποδοχής των
ασυνόδευτων  κοριτσιών  ήταν  η  παρουσία  20  Αλβανών  μαθητών  και
μαθητριών του  διαπολιτισμικού  Γυμνασίου  και  Λυκείου  που μένουν  και
αυτοί στην Εστία Πενταλόφου.

Ο  Πεντάλοφος  αποτελεί  όχι  μόνο  πανελλαδική  πρωτοτυπία,  αλλά  και
παράδειγμα  ανθρωπιάς,  αφού  πριν  από  τρία  χρόνια  στην  αιχμή  του
προσφυγικού προβλήματος, οι κάτοικοι και το κοινοτικό συμβούλιο, μετά
από παρότρυνση του προέδρου, αποφάσισαν ομόφωνα να διαθέσουν το
κτίριο της μαθητικής Εστίας για να φιλοξενηθούν ανήλικοι πρόσφυγες. Ο
Κώστας Χονδροκώστας, φανερά ικανοποιημένος από την εξέλιξη, δήλωσε
στο  ΑΠΕ  -  ΜΠΕ  ότι  "χρειάστηκε  να  υπερβούμε  πολλά  εμπόδια  που
σχετίζονται  όχι  μόνο  με  τη  διαχείριση  του  προσφυγικού  και  τη
γραφειοκρατία, αλλά και από το γεγονός ότι  τα παιδιά είναι ανήλικα και
έπρεπε  να  γίνουν  διαφορετικοί  χειρισμοί,  που  έχουν  να  κάνουν  με  το
υπουργείο δικαιοσύνης".

27https://www.alfavita.gr/koinonia/285133_ena-oreino-horio-deihnei-dromo-me-  
anoihtes-agkales-ypodehthike-ta-prosfygopoyla?fbclid=IwAR2NZOZ-
zMlxHw0_9vTE6TNcwoQDwGNbfnVQRFJT3C69ImmVU12zAnujMtU
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Με  τη  φιλοξενία  των  παιδιών  δεν  σχετίζεται  καμία  από  τις  ΜΚΟ  που
ασχολούνται με τους πρόσφυγες. Την ευθύνη της διαχείρισης φιλοξενίας
έχει αναλάβει εξολοκλήρου ο δήμος Βοΐου με την κοινότητα Πενταλόφου
και  όπως σημείωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος,  Φωτεινή Ζιάρα,  "ο δήμος
μετά από συνεννόηση με το Εθνικό κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει
αναλάβει και τη διαχείριση πληρωμής του προσωπικού που θα εργαστεί
στην  συγκεκριμένη  δομή".  Όπως  ανέφερε,  έχουν  ήδη  προσληφθεί  έξι
άτομα  καθώς  και  οι  αντίστοιχες  ειδικότητες  εργαζομένων.  Τελικά,  σε
συνθήκες πλήρους ανάπτυξης της δομής άρχισαν να εργάζονται 42 άτομα,
όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, δικηγόρος, φύλακες, μάγειροι και
βοηθητικό προσωπικό.

Τα παιδιά προέρχονται από χώρους φιλοξενίας ανήλικων προσφύγων στη
Σάμο και οι χώρες καταγωγής τους είναι η Συρία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το
Κογκό και το Αφγανιστάν, ενώ οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 12 έως 17
ετών.

Μετά  το  πρώτο  στάδιο  προσαρμογής  ο  διευθυντής  του  διαπολισμικού
Γυμνασίου  Λυκείου  Πενταλόφου  και  τα  στελέχη  της  Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Κοζάνης αποφάσισαν για την κανονική ένταξη των παιδιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου.

5.  Επιμορφωτικό  πρόγραμμα  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  με  ακριβή
τίτλο:  "Κατάρτιση  εκπαιδευτικών  στη  διαπολιτισμική  εκπαίδευση  για
μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο"

Στις 19 Ιουνίου 2019 κατέστη γνωστό ότι  το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια
Βίου  Μάθησης  (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)  του Πανεπιστημίου  Αιγαίου  θα  προσφέρει εξ
αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο ετήσιο 408 ωρών επιμορφωτικό
πρόγραμμα  "Κατάρτιση  εκπαιδευτικών  στη  διαπολιτισμική  εκπαίδευση  για
μαθητές  με  προσφυγικό και  μεταναστευτικό  υπόβαθρο"(μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας)28.  Το  πρόγραμμα  πραγματοποιείται  σε  συνεργασία  με  το
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης GoLearn.

Λαμβάνεται ετήσιο πιστοποιητικό επιμόρφωσης που αναγράφεται πάνω και η
διάρκεια (9 μηνών, από πότε έως πότε)
Ο  ακριβής  τίτλος  του  προγράμματος  του  ετήσιου  επιμορφωτικού
προγράμματος  (9  μηνών): "Κατάρτιση  εκπαιδευτικών  στη  διαπολιτισμική
εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο"

Δεν  απαιτεί  υποχρεωτικές  παρακολουθήσεις  καθώς  το  σεμινάριο
πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα, ενώ δεν έχει εξετάσεις.

28https://www.alfavita.gr/epimorfosi/287891_katartisi-ekp/kon-sti-diapolitismiki-  
ekpaideysi-gia-mathites-me-prosfygiko?
fbclid=IwAR1sVe0Ih9EEYJJkRepoJ6NLpmu_1bHy7_WUnAYu4JL9_Kgvo5bk57c50i
c
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Σκοπός  του  προγράμματος  είναι  η  επιστημονική  στήριξη  στους
εκπαιδευτικούς  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  σε  θέματα
Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης  και  ειδικότερα  σε  ότι  αφορά την  ένταξη  των
μεταναστών,  προσφύγων  και  γενικότερα  μαθητών  από  διαφοροποιημένα
πολιτισμικά  περιβάλλοντα   στη  σχολική  μονάδα  και  την  εκπαιδευτική
διαδικασία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:
Α)  Σε  εν  ενεργεία  εκπαιδευτικούς  όλων  των  ειδικοτήτων  και  όλων  των
βαθμίδων  οι  οποίοι  ενδιαφέρονται  να  διεκδικήσουν  θέσεις  διοικητικών
στελεχών  της  εκπαίδευσης  (διευθυντές  σχολικών  μονάδων,  συντονιστές
εκπαιδευτικού  έργου,  διευθυντές  Εκπαίδευσης,  κλπ)  ή  εργάζονται  ήδη  σε 
αυτές τις θέσεις.

Β)  Σε  αποφοίτους  ΑΕΙ-ΤΕΙ  οι  οποίοι  επιθυμούν  να  ακολουθήσουν  το
επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού

Γ) Σε όσους αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών

Δ) Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους
και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών

Ε) Σε όσους θέλουν να εργαστούν σε ΔΥΕΠ και δομές προσφύγων και να
προσεγγίσουν  μαθησιακά  εις  βάθος  την  ένταξη  μαθητών
από διαφοροποιημένα πολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα, την ετερότητα στη
σχολική  μονάδα,  την  διαπολιτισμικότητα  και  πολυπολιτισμικότητα,
αναλύοντας  και  κατανοώντας  τους  βασικούς  θεωρητικούς  όρους  της
κοινωνικής ψυχολογίας, όπως τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις.

Οι  εκπαιδευόμενοι  με  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  των  σπουδών  τους,  θα
αποκτούν  επίσημο  πιστοποιητικό  επιμόρφωσης  από  το  ΚΕΔΙΒΙΜ  του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πρόσληψη 668 εκπαιδευτικών για Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 την πρόσληψη
668  αναπληρωτών  εκπαιδευτικών  για  τις  Τάξεις  Υποδοχής  Ζωνών
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) που αφορούν παιδιά που εντάσσονται
στο σχολείο με ελάχιστη ή καθόλου γνώση της ελληνικής γλώσσας29.

Ο  αριθμός  είναι  αυξημένος  κατά  38  σε  σχέση  με  τις  προσλήψεις  της
προηγούμενης χρονιάς κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου. Το Νοέμβριο
του 2018 είχαν προσληφθεί άλλοι 349.

7. Θέσπιση υποχρεωτικής φοίτησης των προσφυγόπουλων στα 
σχολεία

29https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%92%CE%A44653%CE%A0%CE%A3-  
%CE%9F%CE%9A%CE%93?
inline=true&fbclid=IwAR1p2I7cjH3EdGJKUHnIyioPVa9DftOHGQAWCGnr4YB5Owb
Gj7tZHiCmnzQ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%92%CE%A44653%CE%A0%CE%A3-%CE%9F%CE%9A%CE%93?inline=true&fbclid=IwAR1p2I7cjH3EdGJKUHnIyioPVa9DftOHGQAWCGnr4YB5OwbGj7tZHiCmnzQ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%92%CE%A44653%CE%A0%CE%A3-%CE%9F%CE%9A%CE%93?inline=true&fbclid=IwAR1p2I7cjH3EdGJKUHnIyioPVa9DftOHGQAWCGnr4YB5OwbGj7tZHiCmnzQ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%92%CE%A44653%CE%A0%CE%A3-%CE%9F%CE%9A%CE%93?inline=true&fbclid=IwAR1p2I7cjH3EdGJKUHnIyioPVa9DftOHGQAWCGnr4YB5OwbGj7tZHiCmnzQ


Η υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών προσφύγων στα σχολεία προβλέπεται
με  νέα  ρύθμιση  που  ψηφίστηκε  τον  Οκτώβριο  του  2019  στη  Βουλή,  ενώ
προβλέπονται κυρώσεις για τους γονείς των προσφύγων που δεν εγγράφουν
τα παιδιά τους στα σχολεία30.

Η  νέα  ρύθμιση  προβλέπει  την υποχρεωτική  φοίτηση  των
προσφυγόπουλων στα  σχολεία  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα -για λόγους ένταξης και ενσωμάτωσης, άλλα και
για λόγους κοινωνικής προστασίας.

Σύμφωνα  με  τη  νέα  διάταξη  που  συμπεριλαμβανόταν  στο  νομοσχέδιο
Προστασίας του Πολίτη για το άσυλο, προβλέπονται κυρώσεις για τα μέλη της
οικογένειας των προσφύγων που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στα σχολεία,
αντίστοιχες με αυτές που επιβάλλονται στους Έλληνες πολίτες.

Γ) Έρευνες για ζητήματα εκπαίδευσης

Έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα εκπαιδευτικά προσόντα των
προσφύγων

 Σύμφωνα  με  έρευνα  που  διεξάγεται  από  το  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου  στα
πλαίσια  του  προγράμματος  SCIREA  υπό  τον  συντονισμό  της Επίκ
Καθηγήτριας Ουρ. Τζωράκη και δόθηκε στη δημοσιότητα στις 16 Ιουλίου 2019
σχεδόν 7% από τους εισερχόμενους πρόσφυγες στη Λέσβο έχουν τελειώσει
πανεπιστημιακή  η  τεχνολογική  εκπαίδευση  ή  έχουν  αποφοιτήσει  από
κάποιο  κολλέγιο31.  Στο  σημείο  αυτό  συμβάλλει  με  νέες  μεθόδους  το
πρόγραμμα  “HORIZON 2020  “Επιστήμη  για  τους  Πρόσφυγες  στο  Αιγαίου
Αρχιπέλαγος (SCIREA)».

Οι  κύριοι  στόχοι  του  Ευρωπαϊκού  προγράμματος SCIREA  (Science  for
refugees in Aegean Archipelago) είναι

α) να εξετάσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφύγων επιστημόνων που
ζουν στα ελληνικά νησιά, προκειμένου να παράσχει  εργαλεία και διδακτικά
προγράμματα  με  στόχο  την  δημιουργία  ευκαιριών  για  πρακτική  εξάσκηση,
κατάρτιση ή απασχόληση,

30 https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/301975_nea-rythmisi-sti-boyli-ypohreotiki-i-foitisi-
ton-prosfygopaidon-sta-sholeia?fbclid=IwAR0Ma5P5OGELU-
_Emfg4PSFvjzzsK8rmYtV7V65ZmxX6zYnqsSbp0nNrt20
31https://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/apokalyptiki-ereyna-  
7-ton-prosfygon-tis-lesboy-einai?
fbclid=IwAR3QQNZ4qU_aEQCn8cbu3L5iStLNoixVRAlR_WwwKXPP7wgkx4GCgLcit
Ck

https://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/apokalyptiki-ereyna-7-ton-prosfygon-tis-lesboy-einai?fbclid=IwAR3QQNZ4qU_aEQCn8cbu3L5iStLNoixVRAlR_WwwKXPP7wgkx4GCgLcitCk
https://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/apokalyptiki-ereyna-7-ton-prosfygon-tis-lesboy-einai?fbclid=IwAR3QQNZ4qU_aEQCn8cbu3L5iStLNoixVRAlR_WwwKXPP7wgkx4GCgLcitCk
https://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/apokalyptiki-ereyna-7-ton-prosfygon-tis-lesboy-einai?fbclid=IwAR3QQNZ4qU_aEQCn8cbu3L5iStLNoixVRAlR_WwwKXPP7wgkx4GCgLcitCk
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/301975_nea-rythmisi-sti-boyli-ypohreotiki-i-foitisi-ton-prosfygopaidon-sta-sholeia?fbclid=IwAR0Ma5P5OGELU-_Emfg4PSFvjzzsK8rmYtV7V65ZmxX6zYnqsSbp0nNrt20
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/301975_nea-rythmisi-sti-boyli-ypohreotiki-i-foitisi-ton-prosfygopaidon-sta-sholeia?fbclid=IwAR0Ma5P5OGELU-_Emfg4PSFvjzzsK8rmYtV7V65ZmxX6zYnqsSbp0nNrt20
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/301975_nea-rythmisi-sti-boyli-ypohreotiki-i-foitisi-ton-prosfygopaidon-sta-sholeia?fbclid=IwAR0Ma5P5OGELU-_Emfg4PSFvjzzsK8rmYtV7V65ZmxX6zYnqsSbp0nNrt20


β) να προσφέρει μια σειρά υποτροφιών σε επιστήμονες πρόσφυγες, ώστε να
ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ερευνητική αρένα και

γ)  μέσα  από  μια  σειρά  διδακτικών  προγραμμάτων  να  προσφέρει  την
απαιτούμενη επιστημονική γνώση στους επιστήμονες πρόσφυγες και τέλος

δ) να συνδράμει με σεμινάρια και webinars στην ενημέρωση των προσφύγων
για ζωτικά θέματα.

Ένα  σημαντικό  μέρος  του  έργου  διεξάγεται  σε  συνεργασία  με  το  Κέντρο
Ταυτοποίησης  της  Μόριας  και  το  Κέντρο  Φιλοξενίας  Προσφύγων  του
Καρατεπέ  (Λέσβος)  και  την  ΜΚΟ  One  Happy  Family  ,  καθώς  και  σε
συνεργασία με τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με διαδικασίες που ακολουθούν
την αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων και διαδικασίες σχετικά με
την πρόσβαση σε χώρους υποδοχής προσφύγων.

Το έργο μέχρι σήμερα έχει προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε
επιστήμονες  πρόσφυγες,  έχει  οργανώσει  αξιόλογα  σεμινάρια  και  έχει
αναπτύξει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Τέσσερα webinars οργανώθηκαν σε
θέματα που ενημέρωσης των προσφύγων όπως οι διαδικασίες ασύλου και η
ευαισθητοποίηση για την ρύπανση από πλαστικά στο ρέμα που γειτνιάζει με
το Κέντρο  Ταυτοποίησης  της Μόριας  και  του  παράκτιου  χώρου  της
Παναγιούδας.  Επίσης έχουν εκδοθεί  επιστημονικά άρθρα,  ανακοινώσεις  σε
συνέδρια και έχει δημιουργηθεί το SCIREA Ε-book σε τρεις γλώσσες

Η πλειοψηφία  των προσφύγων πανεπιστημιακής μόρφωσης είναι κάτω των
30 ετών και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ως επί το πλείστων
στα Αγγλικά (53%) και λιγότερο στα Γαλλικά (15%) ή στα Αραβικά (5%). Το
αντικείμενο  τους  σπουδών  τους  ποικίλει  από  θετικές  επιστήμες  και
πληροφορική μέχρι ιατρικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Συμπερασματικά,
ανάμεσα στους  πρόσφυγες υπάρχει  ένα σημαντικό ποσοστό μορφωμένων
ανθρώπων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό σύστημα της
Τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και  κάποιοι  από  αυτούς  να  γίνουν  μέλη  της
Ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινότητας. 

4. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ 
ΒΙΑΣ

Α) Ενδεικτική περιπτωσιολογία κρουσμάτων που σχετίζονται 
με ρατσιστική βία

1.  Πυροβολισμός  από  56χρονο  «πιστολέρο»  πυροβόλησε  κατά
προσφύγων στη Λέρο

Στον  Εισαγγελέα  Πρωτοδικών  Μυτιλήνης  κατηγορούμενος  για  απόπειρα
ανθρωποκτονίας  από  πρόθεση,  παράνομη  οπλοφορία  και  οπλοχρησία,
καθώς και  παράνομη απασχόληση αλλοδαπού,  οδηγήθηκε στις  4 Μαρτίου
2019  56χρονος  κτηνοτρόφος  που  πυροβόλησε  εναντίον  δυο  Αφγανών



αιτούντων άσυλο, που όπως υποστηρίζει, μπήκαν στο κτήμα του για να του
κλέψουν ζώα32.

Στις  3  Μαρτίου  2019,  αλβανικής  καταγωγής  εργαζόμενος  στο  κτήμα  του
56χρονου κοντά στον καταυλισμό της Μόριας, τηλεφώνησε στην Αστυνομία
καταγγέλλοντας ότι δυο αλλοδαποί βρίσκονταν μέσα στο κτήμα. Στο μεταξύ,
στο  κτήμα  μετέβη  και  ο  ιδιοκτήτης  του,  ο  οποίος  όπως  υποστηρίζει,
πυροβόλησε για εκφοβισμό στον αέρα. 
Οι δυο αλλοδαποί όμως που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για απόπειρα
ζωοκλοπής, καταγγέλλουν ότι ο 56χρονος δεν πυροβόλησε στον αέρα όπως
υποστηρίζει, αλλά εναντίον τους, χωρίς να τους τραυματίσει. Αυτό αποτέλεσε
και την αιτία της απαγγελίας της κατηγορίας της απόπειρας ανθρωποκτονίας
από πρόθεση.
Επίσης συνελήφθη και ο Αλβανός εργαζόμενος στο κτήμα του 56χρονου, ο
οποίος και θα απελαθεί, αφού όπως αποδείχθηκε βρισκόταν και εργαζόταν
παράνομα στην Ελλάδα.

Στο μεταξύ, ο 56χρονος έχει επίσης παραπεμφθεί να δικασθεί για παράνομη
οπλοφορία και οπλοχρησία  κατηγορούμενος γιατί τον Φεβρουάριο του 2018,
αρχικά επιτέθηκε με ξύλο και στη συνέχεια πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο
στον αέρα, προκειμένου να φύγουν από την ιδιοκτησία του αιτούντες άσυλο
που, όπως είχε υποστηρίξει, και τότε είχαν πάει για να του κλέψουν ζώα. Ας
σημειωθεί σχετικά με το περσινό γεγονός, ότι η Αστυνομία είχε ανακοινώσει
πως βρέθηκαν στην κατοχή του 56χρονου καθώς και στο αυτοκίνητο του και
κατασχέθηκαν,  τέσσερα  κυνηγετικά  όπλα,  ένα  πιστόλι,  156  κυνηγετικά
φυσίγγια  διαφόρων  τύπων,  10  φυσίγγια  διαμετρήματος  9mm  και  δυο
αυτοσχέδια ξύλινα ρόπαλα.

2.  Άγρια  ρατσιστική  επίθεση  κατά  μετανάστη  κοντά  στο  Πάντειο
Πανεπιστήμιο

 

Άγρια  ρατσιστική  επίθεση  σε  βάρος  μετανάστη  κοντά  στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο κατήγγειλε στις 25 Ιουλίου 2019 το Ελληνικό Φόρουμ για τους
μετανάστες33. Ο Χ. επιστρέφοντας από την δουλειά και πηγαίνοντας σπίτι του,

32https://www.imerodromos.gr/lesvos-56chronos-pistolero-pyrovolise-kata-
prosfygon/?
fbclid=IwAR3RCRZgAE5WkU0DmeB7OWO4MYaiDhMaJNVgBe2_d5kccv71gLRjtgS
f3Z4

33https://3pointmagazine.gr/%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF  
%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA
%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE
%B1%CE%BD%CE%AC/?
fbclid=IwAR1KpDS5cpcrTTkYpbQeUBphlaQdj_L1YO2D9nYGTCwOnC09wyZwe1bI
DLQ

https://3pointmagazine.gr/%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC/?fbclid=IwAR1KpDS5cpcrTTkYpbQeUBphlaQdj_L1YO2D9nYGTCwOnC09wyZwe1bIDLQ
https://3pointmagazine.gr/%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC/?fbclid=IwAR1KpDS5cpcrTTkYpbQeUBphlaQdj_L1YO2D9nYGTCwOnC09wyZwe1bIDLQ
https://3pointmagazine.gr/%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC/?fbclid=IwAR1KpDS5cpcrTTkYpbQeUBphlaQdj_L1YO2D9nYGTCwOnC09wyZwe1bIDLQ


δέχτηκε ξαφνική επίθεση από 6-7 άτομα, περιμένοντας σε στάση λεωφορείου
πέριξ του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η καταγγελία από το Ελληνικό Φόρουμ για τους μετανάστες έχει ως εξής:

"Καταγγέλουμε δολοφονική – ρατσιστική  επίθεση την οποία δέχτηκε μέλος
κοινότητάς μας, τις πρωινές ώρες της Τρίτης 23 Ιουλίου. Ο Χ. επιστρέφοντας
από την δουλειά και πηγαίνοντας σπίτι του, δέχτηκε ξαφνική επίθεση από 6-7
άτομα,  περιμένοντας  σε  στάση  λεωφορείου  πέριξ  του  Παντείου
Πανεπιστημίου.  Ο άνθρωπος νοσηλεύεται,  δεν  συντρέχει  άμεσα κίνδυνο η
ζωή  του,  το  Ελληνικό  Συμβούλιο  για  τους  πρόσφυγες  Greek  Council  for
Refugees  έχει  αναλάβει  την  υπόθεση  δικαστικά,  και  το  περιστατικό  έχει
καταγραφεί στο RVRN – Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας".

3. Αντισημιτικό σύνθημα στη Θεσσαλονίκη

Ένα  αντισημιτικό,  ρατσιστικό,  αντιαθλητικό  και  χυδαίο  σύνθημα  έσβησαν
συμβολικά τα μέλη και οι υποψήφιοι της «Οικολογίας – Αλληλεγγύης», στις 27
Μαρτίου  2019,  στην  επέτειο  της  5ης αποστολής  των  εβραίων  της
Θεσσαλονίκης στα στρατόπεδα εξόντωσης το 194334.

Το  σύνθημα  παρέμενε  στην  περιοχή  των  οδών  28ης  Οκτωβρίου  και
Μακεδονίας, παρόλο που το είχε δημοσιοποιήσει πριν δυο χρόνια ο Μιχάλης
Τρεμόπουλος.  Τα  μέλη  της  Κίνησης  αποφάσισαν  να  δράσουν  και  να  το
καλύψουν,  αφού  ούτε  οι  δημοτικές  υπηρεσίες  ούτε  κανείς  άλλος  είχε  την
ευαισθησία να το κάνει.

«Τιμούμε  τους  εβραίους  συμπολίτες  μας,  που  χάθηκαν  στα  ναζιστικά
στρατόπεδα  το  1943», δήλωσε  ο  υποψήφιος  Δήμαρχος Μιχάλης
Τρεμόπουλος. «Και στεκόμαστε απέναντι σε εκείνου του είδους την οπαδική
συμπεριφορά, που αναπαράγει τα αντισημιτικά στερεότυπα και υποβιβάζει τη
φίλαθλη ιδιότητα».

Τα  στελέχη  της  «Οικολογίας  –  Αλληλεγγύης»,  που  συμμετείχαν  και  στις
επετειακές εκδηλώσεις για τα 76 χρόνια από την αναχώρηση των τραίνων του
ολέθρου,  με  46.091  εβραίους  για  το  Άουσβιτς,  το  Μπιργκενάου  και  το
Μπέργκεν-Μπέλσεν, είχαν και τη συμπαράσταση των περιοίκων στη δράση
αυτή.

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της «Οικολογίας – Αλληλεγγύης»
που επέλεξαν να τιμήσουν έμπρακτα τη μνήμη των αδικοχαμένων εβραίων
και να αφαιρέσουν ένα ρατσιστικό τραύμα από τους τοίχους της πόλης ήταν οι
Στέλιος  Γκιουζέπας,  Γιάννης  Μανομενίδης,  Νίκος  Μάρκου,  Γιώργος
Πανούχος, Σταύρος Πανούσης, Δήμητρα Φωτίδου και Οδυσσέας Χιλιτίδης.

4. Απειλές δημάρχου Θερμαϊκού να υψώσει τείχος κατά των Ρομά

34https://www.typosthes.gr/thessaloniki/180038_esbisan-antisimitiko-synthima-apo-  
toiho-sti-thessaloniki-foto
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Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε στις 27 Ιουνίου 2019 ο δήμαρχος Θερμαϊκού

Γιώργος Τσαμασλής35.

Ο  δήμαρχος  μιλώντας  στο Ράδιο  Θεσσαλονίκη,  έκανε  λόγο

για παραβατικότητα από  τους  Ρομά  που  μένουν  στον  καταυλισμό  της

Περαίας,  αναφέροντας  μεταξύ άλλων πως ανάβουν φωτιές,  δημιουργώντας

ρύπανση σε  αέρα,  νερό  και  γη  και  πως κλέβουν μεταλλεύματα,  τα  οποία

πωλούν  σε  εταιρείες. «Είναι  φαινόμενο  αρκετών  χρόνων  με  ένταση

αυξανόμενη  την  τελευταία  τετραετία»  είπε  ο  νεοεκλεγείς  δήμαρχος  και

πρόσθεσε: «Καίνε υλικά που περιέχουν μέσα μέταλλα, κυρίως χαλκό, και είναι

κατά  βάση  ελαστικά  αυτοκινήτων  και  καλώδια  της  ΔΕΗ.  Παίρνουν  τα

μεταλλεύματα και τα πουλάνε σε εταιρείες.  Αποτέλεσμα της καύσης είναι η

μόλυνση του περιβάλλοντος, έδαφος, υπέδαφος, αέρας, υδροφόροι ορίζοντες

και θάλασσα, προβλήματα υγείας, άμεσα και ορατά, όπως η δύσπνοια και η

δυσοσμία και πιο σοβαρά, όπως οι καρκινογενέσεις».

Παράλληλα  κατηγόρησε  τους  Ρομά  ότι  ευθύνονται  για  τις  κλοπές  που

σημειώνονται στην περιοχή. «Ό,τι γίνεται στην περιοχή σε επίπεδο κλεψιάς,

μικροκλοπών,  κλπ,  είναι  από  αυτούς  τους  ανθρώπους,  ας  μην  το

κατονομάζουν  οι  άλλοι»  ανέφερε  χαρακτηριστικά.  Στο  σημείο  αυτό

συμπλήρωσε: «Αν δεν τηρηθεί η νομιμότητα, σας λέω και το προχωράω και

λίγο παραπάνω, που ξέρω ότι είναι έξω από τα όρια, έξω από τη νομιμότητα,

αλλά εγώ θα το κάνω, και θα ακουστεί τώρα πρώτη φορά από το δικό σας

ραδιόφωνο, εγώ θα υψώσω τείχος εκεί, δεν θα μπορεί να πηγαίνει κανένας

στην περιοχή αυτή». 

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι θα αποκλείσει όσους μένουν στον οικισμό, ο

νέος δήμαρχος Θερμαϊκού απάντησε: «Θα τους αποκλείσω ναι, δεν θα χουν

πρόσβαση», διευκρινίζοντας ότι θα προηγηθεί έλεγχος περί νόμιμης κατοχής

του  χώρου.  «Ή  θα  προσαρμοστούν  όπως  όλοι  οι  Έλληνες  και  όλοι  οι

Ευρωπαίοι πολίτες και θα ζουν με κανόνες και με τη λειτουργία του κράτους

όπως αυτή από τους νόμους επιβάλλεται ή αν ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να

κάνει ό,τι θέλει θα βρει απέναντί του εμένα» κατέληξε.

35https://tvxs.gr/news/ellada/akrodeksio-paralirima-toy-dimarxoy-thermaikoy-thelei-na-  

ypsosei-teixos-gia-toys-roma?
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5. Απώθηση βάρκας προσφύγων από το Λιμενικό Σώμα

Βίντεο  στο  οποίο εμφανίζεται  το  ελληνικό Λιμενικό  Σώμα να παρεμποδίζει
βάρκα  με  πρόσφυγες  κοντά  στο  Αγαθονήσι,  και  να  τους  αναγκάζει  να
επιστρέψουν προς την πλευρά της Τουρκίας δημοσιοποίησε στις 24 Ιουλίου
2019  η  οργάνωση  Aegean  Boat  Report,  καταγγέλλοντας  πως  στη  βάρκα
επέβαιναν τουλάχιστον 34 πρόσφυγες και μετανάστες36. 

Στην περιγραφή του βίντεο που δημοσίευσε η οργάνωση αναφέρεται πως το
περιστατικό  συνέβη  στα  ελληνικά  ύδατα  την  Τετάρτη  17  Ιουλίου,
βορειοανατολικά του Αγαθονησίου, όταν δύο πλοιάρια του Λιμενικού Σώματος
εντόπισαν  τη  βάρκα.  Τότε,  όπως  φαίνεται  και  στο  βίντεο,  το  ένα  σκάφος
κινήθηκε  προς  το  μέρος  τους,  απωθώντας  τη  βάρκα  και  αλλάζοντας  την
κατεύθυνσή της προς την Τουρκία.

«Αυτό συμβαίνει στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μια βάρκα που
μεταφέρει  34  άτομα,  επαναπροωθείται  από  την  Ελληνική  Ακτοφυλακή.  Η
Τουρκική Ακτοφυλακή, η οποία εμφανίζεται επίσης στο βίντεο, περιμένει απλά
να  φτάσει  η  πλαστική  βάρκα  σε  αυτούς.  Στο  βίντεο  μπορούμε  να  δούμε
ξεκάθαρα ότι  η Ελληνική Ακτοφυλακή οδηγεί  παράλληλα με το σκάφος με
πολύ  επικίνδυνους  ελιγμούς,  προσπαθώντας  να  το  αναγκάσει  να  αλλάξει
κατεύθυνση. Αυτό συνέβη στα ελληνικά ύδατα την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019,
βόρεια της Κω. Κάτι που έχει συμβεί πολλές φορές, δηλαδή οι άνθρωποι να
αναγκάζονται να σπρώχνονται πίσω σε τουρκικά χωρικά ύδατα από ελληνικά
σκάφη. Αυτή τη φορά, όμως, το κατέγραψε και η κάμερα» αναφέρεται στην
περιγραφή του βίντεο.

Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  υπήρξε  ανεπίσημη  αντίδραση  του  Λιμενικού
Σώματος, που υποστηρίζει πως εντόπισε τη βάρκα εντός τουρκικών χωρικών
υδάτων να πλέει «ακυβέρνητη προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα», την οποία
παρέλαβε λίγα λεπτά μετά η τουρκική ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με τις «πηγές του Λιμενικού Σώματος» που επικαλείται  το Βήμα,
αναφέρεται πως «στις 5 τα ξημερώματα της 17ης Ιουλίου οι έλληνες λιμενικοί
εντόπισαν  εντός  τουρκικών  χωρικών  υδάτων  ακυβέρνητη  λέμβο  με
μετανάστες.  Άμεσα ενημέρωσαν τον  Θάλαμο  Επιχειρήσεων του  Αρχηγείου
του Λιμενικού Σώματος το οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε τον αντίστοιχο
Θάλαμο  στην  Τουρκία.  Μέσα  σε  περίπου  30  λεπτά  και  ενώ  η  λέμβος
ακυβέρνητη έπλεε προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα στο σημείο έφτασε σκάφος
της τουρκικής Ακτοφυλακής που παρέλαβε τους μετανάστες.

6. Βανδαλισμός του εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης

36https://anemosantistasis.blogspot.com/2019/07/blog-post_803.html?  
fbclid=IwAR06z0gpH7Po7EbjIVI_Hb-ajl3EddOxiskxnEGZ9yHigmXElvAAI683JEQ
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Περιστατικό βανδαλισμού στο μνημείο του εβραϊκού νεκροταφείου  έφερε στη
δημοσιότητα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 25/1/2019 με
ανακοίνωση του37.

Σύμφωνα με  το  ίδρυμα,  πρόκειται  για  «την  καταστροφή  του  μνημείου  του
παλιού  εβραϊκού  νεκροταφείου,  που  βρίσκεται  στο  κεντρικό  πάρκο  της
πανεπιστημιούπολης. Άγνωστοι βάνδαλοι ξήλωσαν σήμερα και έσπασαν τις
μαρμάρινες  πλάκες  του  μνημείου  που  είναι  αφιερωμένο  στο  εβραϊκό
νεκροταφείο,  το  οποίο  υπήρχε  μέχρι  την  Κατοχή  στο  χώρο  του
Πανεπιστημίου».

«Η  Πρυτανεία,  εκφράζοντας  τον  αποτροπιασμό  του  συνόλου  της
πανεπιστημιακής κοινότητας, καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός και καλεί
την κοινωνία με όλους τους φορείς της σε εγρήγορση απέναντι στα φαινόμενα
φυλετικού μίσους, τυφλής βίας και καταστροφών», καταλήγει η ανακοίνωση
του ΑΠΘ.

7. Ρατσιστική βεβήλωση του Μνημείου Ολοκαυτώματος στα Τρίκαλα

Το Μνημείο Ολοκαυτώματος στα Τρίκαλα – ένα δάκρυ που σχηματίζεται από
σιδηροδρομικές  γραμμές,  παραπέμποντας  στα  εκατομμύρια  των  Εβραίων
που οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης – βρέθηκε βεβηλωμένο στις
28 Φεβρουαρίου 2019 το πρωί από την αστυνομία38.

Σε μια πλευρά της μαρμάρινης στήλης που στέκει  δίπλα από το «Δάκρυ»
γράφτηκε η λέξη «ΓΚΟΪΜ». Η λέξη λέγεται ότι είναι Εβραϊκή , υπάρχει και στο
Εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και σημαίνει «Έθνη». Υπάρχουν όμως
και αρκετοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η λέξη, σημαίνει «Κτήνη».

Ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής  Κοινότητας  Τρικάλων κ.  Ιάκωβος Βενουζίου,
ενημερώθηκε στις 8.30 π.μ από τον Αστυνομικό Διευθυντή για το γεγονός και
έσπευσε στο χώρο του Μνημείου.

Ο κ. Ιάκωβος Βενουζίου μιλώντας στο trikalanews,gr δήλωσε « Ότι η πράξη
αυτή είναι μια πράξη προσβολής, η οποία δημιουργεί απέχθεια και αποτελεί
απογοήτευση  μετά  από  75  χρόνια,  να  υπάρχουν  νοσταλγοί  του  μαύρου
παρελθόντος. Πρέπει να συνεχίσουμε να διδάσκουμε τους νέους, να μάθουν
την Ιστορία και όλα όσα τραγικά συνέβησαν».

37https://www.voria.gr/article/vandali-katestrepsan-to-mnimio-tou-evraikou-
nekrotafiou-sto-apth?
fbclid=IwAR2WKCLTUkKWkBvRNZHQX3A01mUfyTzMaONi00UVj2MtTCk1mAGf-
DtE0s4
38https://www.trikalanews.gr/ta_nea_tis_polis/
bebilo8ike_to_mnimeio_olokautomatos_sta_trikala.html?fbclid=IwAR24jKU2Mu-
EGbftfOHQesokho4eSlN26n-A5tLbxf9wSNprbH-re3VfnSA



Θυμίζουμε ότι  μόλις πριν λίγους μήνες, πολύ καθυστερημένα για την πόλη

των  Τρικάλων,  στήθηκε  το  Μνημείο  Ολοκαυτώματος  στην  περιοχή  που

ξεκινούσε  η  Εβραϊκή  Συνοικία  στα  Τρίκαλα,  όταν  το  1944,  139  Τρικαλινοί

Εβραίοι, οδηγήθηκαν στα στρατόπεδο του Άουσβιτς.

8.  Δολοφονία  Νιγηριανού  μετανάστη  από  την  Ελληνική  Αστυνομία
καταγγέλλεται από Οργάνωση μεταναστών

Στις  16/2/2019  η  Οργάνωση  Ενωμένων  Γυναικών  Αφρικής  εξέδωσε  την
ακόλουθη ανακοίνωση39:
"Ένας άντρας από τη Νιγηρία, από την κοινότητά μας, δολοφονήθηκε πριν
λίγες μέρες στην Ομόνοια από την ελληνική αστυνομία.
Χρειάζεται να βγούμε έξω και να φωνάξουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα
πριν χαθούν ακόμη περισσότερες ζωές.

Δεν  είναι  η  πρώτη  φορά  που  συμβαίνει  κάτι  τέτοιο.  Γνωρίζουμε  ήδη  δύο
άτομα ακόμη από την κοινότητα μας που έχουν δολοφονηθεί πρόσφατα από
την αστυνομική βία. Και πολλά ακόμη άτομα έχουν χάσει τις ζωές τους εδώ
και  χρόνια αντίστοιχα και  δεν το μαθαίνουμε ποτέ.  Aκούμε καθημερινά για
ξυλοδαρμούς από την αστυνομία ατόμων αφρικανικής καταγωγής όπου τους
εγκαταλείπουν  στο  δρόμο  μετά  για  να  πεθάνουν.  Οι  δολοφονίες  αυτές
αποσιωπούνται. Ο Ebuka ήταν πατέρας 2 παιδιών, το ένα νεογέννητο. Τον
πενθούν  οι  γυναίκα  του,  τα  παιδιά  του,  η  κοινότητά  του.  Στεκόμαστε
αλληλέγγυα με την οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Η αστυνομία δεν μας προστατεύει.  Ως Αφρικανική Κοινότητα στην Ελλάδα
αισθανόμαστε συνεχώς ότι οι ζωές μας είναι σε κίνδυνο".

9. Επίθεση σε νηπιαγωγείο του οικισμού Ρομά Αγία Σοφία του Δήμου

Δέλτα

Εικόνα απόλυτης καταστροφής αντίκρισαν στις 22/5/2019 εκπαιδευτικοί του

νηπιαγωγείου,  που λειτουργεί  από  το  2003  στον  οικισμό  Ρομά  στην  Αγία

Σοφία  του  δήμου  Δέλτα και  αποτελεί  την  τελευταία  εναπομείνασα  κρατική

39https://anemosantistasis.blogspot.com/2019/02/blog-post_114.html?
fbclid=IwAR0joup0BG5ePdqDPvo1kY996fVBx6pdzItfK2UsL82j-j-H1bips5tSASU

 



δομή  στον  χώρο.40 Η  λειτουργία  του  νηπιαγωγείου  ανεστάλη  μετά  τις

πασχαλινές διακοπές.

Όπως  ανέφερε  στο  Αθηναϊκό-Μακεδονικό  Πρακτορείο η  προϊσταμένη  του,

Ροδή  Καβούνη,  στις  2  Μαΐου  οι  δασκάλες  βρέθηκαν  μπροστά  σε  ένα

κατεστραμμένο κτίριο- λυόμενο, χωρίς καν κουφώματα, παράθυρα και πόρτα!

«Άγνωστοι  μπήκαν  μέσα,  έριξαν  κάτω  τις  βιβλιοθήκες,  σκόρπισαν  όλα  τα

χαρτιά,  κατέστρεψαν  τις  αίθουσες,  ενώ  όλα  τα  καρεκλάκια-ζωάκια

εξαφανίστηκαν, όπως και τα παγκάκια. Εφόσον δεν είχε πόρτα, όποιος ήθελε,

όποτε ήθελε έμπαινε μέσα και έπαιρνε ό,τι ήθελε. Όταν άνοιξαν τα σχολεία

μετά τις γιορτές, μαζεύτηκαν μάνες και οι συναδέλφισσες και συμμάζεψαν και

καθάρισαν, χωρίς όμως αυτό να μπορεί να διατηρηθεί, γιατί το σχολείο είναι

ένα ανοιχτό κουρέλι» περιέγραψε την κατάσταση η κ. Καβούνη. Πρόσθεσε

μάλιστα  ότι  οι  δασκάλες  παραμένουν  στη  θέση  τους  καθημερινά,  χωρίς

πόσιμο νερό, χωρίς τουαλέτα (γιατί  δεν υπάρχουν τα πιεστικά μηχανήματα

που είναι ο μόνος τρόπος για να έχει νερό το σχολείο), «καθισμένες σε δυο

μικρά καρεκλάκια, κρατώντας τις Θερμοπύλες».

«Συζητούν με τον κόσμο, δέχονται αιτήσεις για νέες εγγραφές, για βεβαιώσεις

φοίτησης  για  εγγραφή  στο  δημοτικό  ή  το  ΚΕΑ  (Κοινωνικό  Εισόδημα

Αλληλεγγύης),  διατηρούν  και  εμπλουτίζουν  την  επαφή  με  τους  γονείς,

προσθέτουν  αξία  στο  κουρελιασμένο  σχολείο»  λέει  η  κ.  Καβούνη

διευκρινίζοντας ότι η ίδια, λόγω προβλήματος υγείας, είναι αναγκασμένη να

βρίσκεται στο σπίτι της απ΄ όπου όμως, κάνει όλη τη διοικητική δουλειά του

σχολείου.

Η αστυνομία και η σήμανση έχει ήδη επιληφθεί του γεγονότος, για το οποίο

έχουν ενημερωθεί και ο δήμος Δέλτα και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.

10. Επίθεση σε Πακιστανούς εργάτες στη Λάρισα

Σύμφωνα  με  καταγγελία  της  αντιρατσιστικής οργάνωσης  ΚΕΕΡΦΑ στη

Λάρισα, στις 8 Φεβρουαρίου σε μία κτηνοτροφική μονάδα, ένας εργοδότης

μαζί  με  δύο μπράβους  επιτέθηκαν  σε  δύο  εργάτες  που  ζήτησαν  να

40https://tvxs.gr/news/ellada/gis-madiam-nipiagogeio-ston-oikismo-roma-agia-sofia-toy-dimoy-  

delta?
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πληρωθούν  τα  δεδουλευμένα  από  την  απασχόληση  τους,  τους  Σαλμάν

Ατζούμ και Σαίντ Αχμέντ41.

Όπως  αναφέρει  η  καταγγελία  τους  χτυπούσαν  και  φώναζαν:“Μην  ζητάς

λεφτά, θα πληρώσω όποτε εγώ θέλω.” “Η Αστυνομία και η Χρυσή Αυγή είναι

φίλοι  μου.  Θα  καλέσουμε  τη  Χρυσή  Αυγή  και  δεν  θα  αφήσουμε  κανένα

Πακιστανό ζωντανό στη  Λάρισα”.“Θα σας δώσουμε να φάτε  χοιρινό  με  το

ζόρι”.  Όπως  τονίζει  η  καταγγελία  τραυμάτισαν  τον  Σαλμάν  Ατζούμ  στο

πρόσωπο.

11.  Καταγγελία  για  άγριο  ξυλοδαρμό  μετανάστη  από  αστυνομικούς

Ξυλοδαρμό  από  αστυνομικούς  20χρονου  μετανάστη  από  την  Γουϊνέα
κατήγγειλε στις 21 Μαρτίου 2019 η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό
και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ)42. 

Όπως αναφέρεται, ο μετανάστης, που εγκατέλειψε την χώρα του μετά από
φρικτό βασανισμό και απόπειρα κατά της ζωής του, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού
από αστυνομικούς τους οποίους κάλεσε υπάλληλος της Greece Cash Alliance
helpline, όπου βρισκόταν ο 20χρονος επιμένοντας να ανανεωθεί η κάρτα με
το μικρό οικονομικό βοήθημα που παρέχει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. 
Όπως μάλιστα  αναφέρεται  στην καταγγελία,  όταν ζήτησε να τον πάνε στο
νοσοκομείο, οι Αστυνομικοί του είπαν: «να πεθάνεις εδώ, όχι νοσοκομείο» και
όταν ρώτησε γιατί  τον χτυπάνε του απάντησε:  «Μαύρε πήγαινε στη χώρα
σου».

Η καταγγελία έχει ως εξής : «Ο Αλί Σουαρί είναι πρόσφυγας από την Γουϊνέα
ετών 20.
 Έφυγε μετά από φρικτό βασανισμό και απόπειρα αφαίρεσης της ζωής και
έχει ακόμη διαταραχές ύπνου. Βρέθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβρη του 2018
αφού είχε διαμείνει  για δύο χρόνια στο στρατόπεδο της Μόρια στη Λέσβο.
Από τότε έχει διακοπεί η παροχή των 90 ευρώ με cashcard από την Ύπατη
Αρμοστεία  του  ΟΗΕ.  Επισκέφθηκε  το  Γραφείο  της  Greece  Cash  Alliance
helpline την Δευτέρα 18 Μάρτη στις 10πμ για να ζητήσει βοήθεια ώστε να
συνεχίσει  να  παίρνει  τα  90  ευρώ.  Στο  ίδιο  γραφείο  είχε  ξαναπάει  αρκετές
φορές και δεν κατάφερε να βρει λύση. 

Όταν ίδιος επέμενε να του δοθεί λύση κλήθηκε η Αστυνομία από την αρμόδια
υπάλληλο, πιθανά για να τον ξεφορτωθεί. Ήρθε όχημα της Άμεσης Δράσης με
δύο αστυνομικούς και  τον συνέλαβαν ασκώντας υπερβολική σωματική βία.
Τον  έβαλαν  κάτω  στο  δρόμο,  τον  κλώτσησαν  στο  πόδι  όπου  είχε  παλιό
τραύμα. Τον χτυπούσαν με γροθιές στο πρόσωπο και την πλάτη για να του

41https://ellinofreneianet.gr/documents/buried-news/10824-symfona-me-kataggelia-
tis-keerfa-sti-larisa-stis-8-fevroyarioy-se-mia-ktinotrofiki-monada-enas-ergodotis-
mazi-me-dyo-mpravoys-epitethikan-se-dyo-ergates.html
42 https://www.kar.org.gr/2019/03/21/mayre-pigaine-sti-chora-soy-kataggelia-gia-
agrio-xylodarmo-metanasti-apo-astynomikoys/?
fbclid=IwAR1PvhE3f0nN1bSD0DTHgtz3USfPl4FVo7WlECMEPbcVkye8qt9B



περάσουν  χειροπέδες  τραυματίζοντας  τον.  Όταν  ζήτησε  να  τον  πάνε  στο
νοσοκομείο  γιατί  πονάει  αστυνομικός  του  απάντησε  “να πεθάνεις  εδώ,  όχι
νοσοκομείο”. Όταν ρώτησε «γιατι με χτυπάτε» πήρε την απάντηση «Μαύρε
πήγαινε στη χώρα σου.» Η Αστυνομία τον κράτησε μία μέρα στο κρατητήριο
και μετά τον πήγαν την Τρίτη 19/3 στο Αυτόφωρο, όπου αναβλήθηκε η δίκη
για  την  Παρασκευή  22  Μάρτη  και  αφέθηκε  ελεύθερος.  Είναι  καιρός  να
σταματήσει  η  αστυνομική  βία κατά  των μεταναστών,  η  οποία το  τελευταίο
διάστημα δεν έχει τελειωμό. Ζητάμε να σταματήσει η δίωξη του Αλί Σουαρί και
να του δοθεί άμεσα η cashcard των 90 ευρώ. Να διερευνηθούν οι ευθύνες της
Αστυνομίας για την κακομεταχείριση του Αλί Σουαρί.» 

12.  Καταγγελία  για  ρατσιστική  βία  μεταξύ  γιατρών  στο  Ογκολογικό

Νοσοκομείο “Αγιοι Ανάργυροι”

Στις 2 Απριλίου 2019 ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγγελία για γιατρό
που έχει   προσβάλλει  με ρατσιστικές  εκφράσεις  συνάδελφό του γιατρό της
ίδιας  ειδικότητας,  επειδή  είναι  Παλαιστίνιος,  και  μάλιστα  έφτασε  και  σε
προπηλακισμό του43.

“Πάρε  την  καμήλα  σου  και  πήγαινε  στη  χώρα  σου”,  φέρεται  να  του  είπε
ανάμεσα σε άλλες παρόμοιες ρατσιστικές εκφράσεις,  ενώ σύμφωνα με την
καταγγελία μελών του Δ.Σ. της ΕΝΑΠ στο Iatropedia.gr, τέτοιες οχλήσεις και
προσβολές υφίσταται ο επιμελητής επικουρικός Παλαιστίνιος γιατρός από την
Ιορδανία,  εδώ και  ενάμιση χρόνο. Στις  πρόσφατες  συνδικαλιστικές  εκλογές
της ΕΙΝΑΠ μάλιστα, στις οποίες ο Ιορδανός ήταν υποψήφιος, οι δύο άνδρες
πιάστηκαν στα χέρια, καθώς σύμφωνα με το μέλος του Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ κα.
'Ολγα Κοσμοπούλου, ο 'Ελληνας γιατρός διαρκώς τον προκαλούσε:

“Την ημέρα των εκλογών, τέλος Φεβρουαρίου 2019, ο Ιορδανός συνάδελφος
ήταν υποψήφιος και καθόταν στο τραπεζάκι της παράταξης έξω από κτίριο
του  νοσοκομείου,  ενώ  ο  άλλος  “συνάδελφος”  σε  εισαγωγικά,  πέρασε  μία,
πέρασε δύο από μπροστά του και τον προκαλούσε. Στο τέλος του επιτέθηκε
έχοντας  τη“βοήθεια”  και  ενός  ακόμη Έλληνα συναδέλφου του.  Υπήρξε  και
σωματική  βία,  αλλά  ευτυχώς  τους  χώρισαν  εγκαίρως”,  καταγγέλλει  η
κα.Κοσμοπούλου.

Ο Παλαιστίνιος γιατρός από την Ιορδανία ζει και εργάζεται στη χώρα μας εδώ
και πολλά χρόνια. Μιλάει άπταιστα ελληνικά και είναι άψογος στη δουλειά του,
σύμφωνα  με  τους  συναδέλφους  του.  'Ολα  ξεκίνησαν  πριν  από  περίπου
ενάμιση χρόνο, όταν σε μία συζήτηση μεταξύ συναδέλφων, ο έλληνας γιατρός
εκφράστηκε απαξιωτικά για τους μετανάστες της Πλατείας Βικτωρίας. Οπως
είπε χαρακτηριστικά,  σύμφωνα με τις  μαρτυρίες:  “Πρέπει  να έρθουν με τις
μπουλντόζες να τους μαζέψουν”. Ο Ιορδανός γιατρός, που ήταν παρών στη
συζήτηση, αντέδρασε και του είπε ότι “αυτό που λες είναι ναζισμός”, ενώ ο
άλλος  γιατρός  του  ανταπάντησε:  “Να πάρεις  τους  μετανάστες  σου  και  να
φύγεις να πας στη χώρα σου”.

43http://www.topontiki.gr/article/316896/kataggelia-gia-ratsistiki-metaxy-giatron-sto-  
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Από κει και πέρα, σύμφωνα και με την γραπτή καταγγελία που κατατέθηκε
στην εφορευτική επιτροπή των εκλογών, ο έλληνας γιατρός δεν σταμάτησε να
επιτίθεται και να προσβάλλει τον συνάδελφό του σε κάθε περίσταση. Πέρυσι
μάλιστα σε ένα παρόμοιο επεισόδιο, ο 'Ελληνας γιατρός δεν είχε διαστάσει
να ... φτύσει τον συνάδελφό του.... Το χειρότερο είναι ότι εργάζονται στον ίδιο
χώρο,  με  αποτέλεσμα  η  κατάσταση  να  έχει  γίνει  αφόρητη  για  τον  ξένης
καταγωγής γιατρό.

“Είναι  συνάδελφοι  στο ίδιο τμήμα.  Ο “συνάδελφος” αυτός, όσο ο άλλος δε
μίλαγε  δεν  υπήρχε  πρόβλημα.  Από  τη  στιγμή,  όμως,  που  “τόλμησε”  να
διατυπώσει άποψη, ο άλλος του επιτέθηκε με το γνωστό ρατσιστικό σκεπτικό:
“και ποιος είσαι εσύ για να έχεις δικαίωμα να μιλάς;” Από τότε άρχισε να τον
ενοχλεί με φασιστικό τρόπο και να του λέει διαρκώς για καμήλες, Ιορδανίες
κλπ”, λέει η κα. Κοσμοπούλου.

Ο παλαιστίνιος γιατρός διαμαρτυρήθηκε μαζί  με συναδέλφους του που τον
υπερασπίστηκαν στη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία διενήργησε Ενορκη
Διοικητική  Εξέταση.  Το  πόρισμα  της  ΕΔΕ  ήταν...ίσων  αποστάσεων,  ενώ
σύμφωνα  με  πληροφορίες,  παρά  τις  επανειλημμένες  οχλήσεις  μελών  της
ΕΙΝΑΠ προς το Υπουργείο Υγείας,  την 1η ΥΠΕ, αλλά και  τη διοίκηση του
νοσοκομείου,  από  την  οποία  ζητά  την  παραδειγματική  τιμωρία  και
απομάκρυνση του “προκλητικού γιατρού”, τίποτα δεν έχει γίνει από πέρυσι και
μέχρι σήμερα.

Η  ΕΙΝΑΠ  έχει  και  πάλι  συνάντηση  με  τη  Διοικήτρια  Μαρία  Χαρίτου  την
ερχόμενη Τετάρτη,  για να απαιτήσει  για μία ακόμη φορά,  άμεση λύση στο
"μαρτύριο του συναδέλφου", όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

13. Ρατσιστική επίθεση από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στη Νίκαια

Τον  ξυλοδαρμό  που  δέχτηκε  ο  πακιστανός  μετανάστης  ARSLAN
MUHAMMAD την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου μετά τις 9 το βραδύ στη συμβολή
των οδών Π. Ράλλη και Βοσπόρου στη Νίκαια ,από άντρες της Ομάδας ΔΙΑΣ,
καταγγέλλει  η  Κίνηση  Ενάντια  στον  Ρατσισμό  και  την  Φασιστική  Απειλή
(ΚΕΕΡΦΑ)44.

Η  καταγγελία  της  ΚΕΕΡΦΑ  μεταξύ  άλλων  αναφέρει  επίσης  τα  εξής  :

"Ο  25χρονος  μετανάστης  βρισκόταν  μαζί  με  έναν  φίλο  του  μέσα  σε
παρκαρισμένο αμάξι όταν τον περικύκλωσαν 6-7 άντρες της ομάδας ΔΙΑΣ,
τον  ανάγκασαν  να  βγει  έξω,  του  φόρεσαν  χειροπέδες  και  άρχισαν  να  τον
βαράνε  με  μίσος,  με  τη  δικαιολογία  ότι  έχουν  πληροφορία  για  κλοπή
αυτοκινήτου στην περιοχή. Τον χτύπησαν στην κοιλιά και αφού έπεσε κάτω
άρχισαν να τον κλωτσάνε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να του ανοίξουν τη μύτη
και να του μαυρίσουν το μάτι. Από τις φωνές κατέβηκε από το σπίτι άλλος
συμπατριώτης  τους  ο  οποίος  διαβεβαίωσε  τους  αστυνομικούς  ότι  είναι  ο
ιδιοκτήτης του αμαξιού και ότι είχε δώσει τα κλειδιά στους δύο φίλους του. 

44 https://www.altsantiri.gr/ellada/kataggelies-gia-ratsistiki-symperifora-se-astynomika-
tmimata-kai-tromokratia-apo-ergodoti-sti-larisa/
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Παρ’  όλα αυτά οι  αστυνομικοί  συνέλαβαν  αιμόφυρτο τον  ARSLAN και  τον
κράτησαν όλη τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή
του. Την επόμενη μέρα στο αυτόφορο ο ARSLAN ανακάλυψε, με τη βοήθεια
μεταφραστή,  ότι  οι  αστυνομικοί  τον κατηγόρησαν ότι  έχει  στην κατοχή του
όπλα, γιατί όταν τον ρώτησαν αυτός απάντησε “ναι” χωρίς όμως να γνωρίζει
ελληνικά. Έτσι οι αστυνομικοί τον έσπασαν στο ξύλο παρόλο που ούτε πάνω
του ούτε στο αμάξι βρέθηκε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο".

14. Άσκηση δίωξης κατά 26 ατόμων με αναφορά σε ρατσιστικό κίνητρο σχετικά

με το πογκρόμ στη Μυτιλήνη

Για εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά παραπέμφθηκαν στις 8 Απριλίου
2019 οι κατηγορούμενοι για το πογκρόμ σε βάρος προσφύγων, το βράδυ της
22ας  Απριλίου  του  2018  στην  πλατεία  Σαπφούς  στη  Μυτιλήνη,  κατόπιν
απόφασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών του νησιού, σχεδόν έναν χρόνο μετά
την επίθεση που δέχθηκαν περί τους 200 αιτούντες άσυλο45.

Συγκεκριμένα,  η  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  άσκησε  ποινική  δίωξη  κατά  26
ατόμων  που  στις  22  Απριλίου  επιτέθηκαν  σε  αιτούντες  άσυλο  που  είχαν
συγκεντρωθεί  στην  πλατεία  Σαπφούς,  διαμαρτυρόμενοι  για  τις  συνθήκες
διαμονής  τους  στον  καταυλισμό.  Κατά  τη  διάρκεια  της  επίθεσης  τους
τραυματίστηκαν αιτούντες άυλο αλλά και αστυνομικοί.

Οι δράστες κατηγορούνται κατά περίπτωση για τη διάπραξη των αδικημάτων
της αντίστασης, της στάσης, της διατάραξης κοινής ειρήνης, της επικίνδυνης
σωματικής βλάβης τετελεσμένης και σε απόπειρα, της απόπειρας πρόκλησης
βαριάς  σωματικής  βλάβης,  της  πρόκλησης  διακεκριμένων  περιπτώσεων
φθοράς,  του  εμπρησμού,  καθώς  και  της  παράνομης  κατοχής  και  χρήσης
όπλων,  κροτίδων και  βεγγαλικών.  Τα  26 άτομα  που περιλαμβάνονται  στη
δικογραφία,  προσδιορίζονται  είτε  ως φυσικοί  είτε  ως ηθικοί  αυτουργοί  των
όσων συνέβησαν.

Στη  διερεύνηση της  υπόθεσης  συνέδραμε  η  Διεύθυνση  Εγκληματολογικών
Ερευνών,  η  Υποδιεύθυνση  Δίωξης  Ηλεκτρονικού  Εγκλήματος  Βορείου
Ελλάδος και το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής
Περιφερειακής  Αστυνομικής  Διεύθυνσης  Βορείου  Αιγαίου.  Στο  πλαίσιό  της
διερεύνησης  της  υπόθεσης  υπήρξαν  και  κατασχέσεις  ηλεκτρονικού
εξοπλισμού  (υπολογιστές  και  κινητά  τηλέφωνα)  που  ανήκαν  σε
κατηγορούμενους μέσω των οποίων και αποδείχθηκε η εμπλοκή πολλών από
τους κατηγορούμενους στα επεισόδια.
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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η HIAS Ελλάδος, η οποία έχει αναλάβει
την  εκπροσώπηση  των  θυμάτων  της  επίθεσης  που  έχουν  δηλώσει
παράσταση πολιτικής αγωγής,  χαιρετίζει  την συμπερίληψη του ρατσιστικού
κινήτρου  στη  δίωξη.  Αλλά  ταυτόχρονα  σημειώνει  πως  προκαλεί  ιδιαίτερη
ανησυχία το σχέδιο του νέου ποινικού κώδικα, το οποίο τέθηκε στη δημόσια
διαβούλευση στις 6/3/2019 και σημαντικά εξασθενίζει την ισχύουσα νομοθεσία
σχετικά με την τιμωρία εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

15. Ξενοφοβική υποδοχή σε ευάλωτους πρόσφυγες στα
Βίλια Αττικής

Το άγριο πρόσωπο της ξενοφοβίας έδειξαν οι κάτοικοι και η δημοτική αρχή
των Βιλίων Αττικής στους περίπου 80 ευάλωτους πρόσφυγες που άρχισαν να
φιλοξενούνται από τις 15 Μαρτίου 2019 στο ξενοδοχείο Verori, στο πλαίσιο
του  προγράμματος  Filoxenia  που  υλοποιεί  ο  Διεθνής  Οργανισμός
Μετανάστευσης (ΔΟΜ)46. 

Επικαλούμενοι  πρόσφατη ξενοφοβική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
να  μη γίνουν  δεκτοί  πρόσφυγες  στην  περιοχή,  περίπου  100  κάτοικοι
πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ξενοδοχείο, που
βρίσκεται  στην  είσοδο  της  πόλης,  φωνάζοντας  συνθήματα  κατά  της
παρουσίας των προσφύγων.

Σύμφωνα  με  πληροφορίες  της  «Εφημερίδας  των  Συντακτών», ορισμένοι
πέταξαν πέτρες προς το ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία
της  εισόδου,  ενώ  οι  πρόσφυγες  παρακολουθούσαν  εμβρόντητοι  και
φοβισμένοι από τα μπαλκόνια. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές,  ανάμεσα στους συγκεντρωμένους ήταν η
δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Γιάννα Κριεκούκη κι άλλα μέλη της δημοτικής
αρχής. Οι αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι οι συγκεντρωμένοι μίλησαν με
τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου και αποχώρησαν.

Το πρόγραμμα Filoxenia του ΔΟΜ ξεκίνησε να υλοποιείται το φθινόπωρο του
2018 και αφορά την προσωρινή φιλοξενία ευάλωτων ανθρώπων που έχουν
ζητήσει άσυλο και που έχουν έρθει στην ενδοχώρα από τα νησιά σε συνολικά
6.000 θέσεις σε ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα.

46https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/187373_xenofobiki-ypodohi-se-eyalotoys-
prosfyges-sta-bilia?
fbclid=IwAR2eBTBIQVd2Mdm5YrnlhVmngw_hZMMwQ9MTAykk8VeMNbUZLo5zlD5
pqfw



16. Οδηγός αστικού λεωφορείου χτύπησε βάναυσα Πακιστανό επιβάτη
το Φλεβάρη του 2019

Οδηγός αστικού λεωφορείου χτύπησε βάναυσα έναν Πακιστανό επιβάτη όταν
ο τελευταίος του ζήτησε να ανοίξει την πόρτα για να κατέβει47. Πρόκειται για το
λεωφορείο της γραμμής Β12 του ΟΑΣΑ, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΡ 9029
και το περιστατικό έγινε την Τετάρτη 6 Φλεβάρη 2019, γύρω στις 6 με 6.30 το
απόγευμα, απέναντι από τον προαστιακό σταθμό των Άνω Λιοσίων. 

Ο επιβάτης, μετά την επίθεση που δέχτηκε, έπεσε λιπόθυμος, ενώ ο οδηγός,
μετά τα χτυπήματα και τις βρισιές που εκτόξευσε εναντίον του τον εγκατέλειψε
και έφυγε.

17.  Πολεμικό  κλίμα  στην  Κοζάνη:  Συμπλοκές  μεταξύ  κατοίκων  και
προσφύγων

Επικίνδυνα  ηλεκτρισµένο  ήταν  στις  15  Ιουνίου  2019  το  κλίµα  στην Αιανή
Κοζάνης  ανάµεσα  σε  κατοίκους  και  ασυνόδευτους  πρόσφυγες  που
φιλοξενούνται σε δοµή της «ΑΡΣΙΣ»48. Η άγρια συµπλοκή µεταξύ νεαρών που
εκδηλώθηκε τα µεσάνυχτα του Σαββάτου,  µε αποτέλεσµα τον τραυµατισµό
ενός  18χρονου  κατοίκου  της  κωµόπολης,  αποτέλεσε  την  κορύφωση  του
πολεµικού κλίµατος που συντηρείται εδώ και καιρό. Η ένταση αναµένεται να
µεταφερθεί  σήµερα στα δικαστήρια της Κοζάνης,  όπου θα δικαστούν επτά
πρόσφυγες ως εµπλεκόµενοι στο επεισόδιο. Την ίδια ώρα, στην Αιανή οι 30
ασυνόδευτοι πρόσφυγες παραµένουν κλειδωµένοι στη δοµή, βρισκόµενοι υπό
αστυνοµική προστασία για να µην υπάρξουν αντίποινα.

Η αιµατηρή συµπλοκή συνέβη αργά τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή
στο προαύλιο του σχολείου της Αιανής και είχε τους ίδιους πρωταγωνιστές µε
επεισόδιο χαµηλότερης έντασης το οποίο είχε γίνει την περασµένη Τετάρτη
αλλά δεν είχε λάβει  έκταση χάρη στην έγκαιρη επέµβαση της Αστυνοµίας.
Σύµφωνα µε περιγραφές, η σπίθα άναψε και στις δύο περιπτώσεις µεταξύ
δύο νεαρών, ενός από κάθε πλευρά: Από τη µια ήταν ένας 18χρονος κάτοικος
Κοζάνης που κατηγορείται από τους ανθρώπους της «ΑΡΣΙΣ» ως άτοµο που
µισεί  τους πρόσφυγες και  προκαλεί  εντάσεις.  Από την άλλη, καταγγέλλεται
ένας Πακιστανός συνοµήλικός του, ο οποίος περιγράφεται ως ευέξαπτος και
αντιδρά  σε  κάθε  πρόκληση,  παρά  τις  υποδείξεις  και  τις  οδηγίες  των
εργαζοµένων στη δοµή να επιδεικνύει ψυχραιµία.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, έπειτα από νέο λεκτικό επεισόδιο µεταξύ οµάδων
νεαρών, ο 18χρονος Κοζανίτης είπε στους πρόσφυγες «έχετε 10 λεπτά για να

47 https://www.kar.org.gr/2019/02/07/kataggelia-odigos-astikoy-leoforeioy-chtypise-
vanaysa-pakistano-epivati/?
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φύγετε από δω». Μάλιστα φέρεται πως τους απείλησε τείνοντας τον αντίχειρα
και τον δείκτη του χεριού του σε σχήµα πιστολιού. Ο Πακιστανός αντέδρασε
ζητώντας  τον  λόγο.  «Είσαι  µάγκας;»  τον  ρώτησε.  «Ναι,  είµαι»  απάντησε
εκείνος και πιάστηκαν στα χέρια. Μέσα σε δευτερόλεπτα µπήκαν στον καβγά
και οι υπόλοιποι, µε αποτέλεσµα το προαύλιο του σχολείου να µετατραπεί σε
αρένα, µε την εµπλοκή 10-12 ατόµων.

Ως αποτέλεσµα ένας 18χρονος κάτοικος Αιανής µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο
στο νοσοκοµείο Κοζάνης µε τραύµατα στο πρόσωπο και σχισµένο χείλος.

Τα γεγονότα διαδόθηκαν γρήγορα στους κατοίκους της κωµόπολης, που ήταν
ξύπνιοι,  καθώς ήταν  σε  εξέλιξη  µεγάλο  πανηγύρι  για  τη  γιορτή  του  Αγίου
Πνεύµατος. Μέσα σε λίγα λεπτά δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από
το  ξενοδοχείο  που  φιλοξενεί  τη  δοµή  της  «ΑΡΣΙΣ»  µε  άγριες  διαθέσεις,
φωνάζοντας  συνθήµατα  κατά  των  προσφύγων.  Ορισµένοι  από  τους
συγκεντρωµένους εισέβαλαν στο ξενοδοχείο και  προκάλεσαν φθορές,  ενώ,
σύµφωνα  µε  καταγγελίες,  χτύπησαν  µε  καρέκλα  ένα  παιδί  από  το
Μπαγκλαντές, χωρίς -ευτυχώς - να το τραυµατίσουν.

Οι  εµπλεκόµενοι  µεταφέρθηκαν  στο  Αστυνοµικό  Τµήµα  για  να  δώσουν
καταθέσεις  –  διαδικασία  που  κράτησε  όλη  τη  νύχτα.  Σε  βάρος  επτά
προσφύγων σχηµατίστηκε δικογραφία για  βαριά  σωµατική  βλάβη.  Κατόπιν
αφέθηκαν  ελεύθεροι  µε  εισαγγελική  εντολή  προκειµένου  να  δικαστούν
σήµερα. «Φοβόµαστε νέα επεισόδια.

Οι  τόνοι  πρέπει  να  πέσουν  άµεσα»  λέει  στο  «Εθνος»  ο  συντονιστής  του
προγράµµατος επείγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων της «ΑΡΣΙΣ» ∆ηµήτρης
Βεργίνης, προσθέτοντας: «Πήγαµε χθες στην Αιανή για να µιλήσουµε µε τον
κόσµο και να κατευνάσουµε τα πνεύµατα, αλλά ακούσαµε κατοίκους να λένε
πως όποιον πρόσφυγα δουν στον δρόµο θα τον στείλουν στο νοσοκοµείο».
Σε ανακοίνωσή της η «ΑΡΣΙΣ» δηλώνει πως αναµένει από τις διωκτικές Αρχές
το πόρισµα για τα γεγονότα και ζητά τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας
της δοµής, στην οποία φιλοξενούνται σήµερα 30 ασυνόδευτοι πρόσφυγες, 25
από το Πακιστάν και πέντε από το Μπαγκλαντές.

18. Ρατσιστική επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον προσφυγόπουλων 
στην Κόνιτσα

Επίθεση  από  κουκουλοφόρους  δέχτηκαν  στις  16  Μαρτίου  ασυνόδευτοι
ανήλικοι  πρόσφυγες  που ζουν σε δομή της  Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης
Άρσις στην Κόνιτσα49. 
Τα νεαρά παιδιά, αφγανικής καταγωγής, έπαιζαν μπάσκετ σε ένα γήπεδο της
περιοχής, όταν εμφανίστηκαν πέντε κουκουλοφόροι με ρόπαλα, οι οποίοι τους
επιτέθηκαν.  Τα  δύο  από  τα  πέντε  παιδιά  μεταφέρθηκαν  για  τις  πρώτες
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βοήθειες στο Κέντρο Υγείας, το ένα ήταν σε σοκ ενώ το δεύτερο είχε κάταγμα
στο χέρι και εκδορές στα πόδια.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες ήταν τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 30
ετών  ο  ένας  και  17  οι  άλλοι  τρεις,  σε  βάρος  των  οποίων  σχηματίσθηκε
δικογραφία για αδικήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Η έρευνα συνεχίστηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της
Υποδιεύθυνσης  Ασφάλειας  Ιωαννίνων  για  την  ταυτοποίηση  ενός  ακόμα
δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος είναι επιχειρηματίας από την περιοχή
των  Ιωαννίνων  και  εθνοφύλακας,  που  έχει  απασχολήσει  τον  περασμένο
Οκτώβριο τις Αρχές για συμμετοχή σε επίθεση, σε βάρος του καθηγητή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασίλη Νιτσιάκου.

Όλοι  οι  συλληφθέντες  ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς.  Σε βάρος τους
σχηματίστηκε  δικογραφία  για  τα  αδικήματα  της απρόκλητης  σωματικής
βλάβης, της απειλής, της εξύβρισης και της κλοπής κατά συναυτουργία, με
την επιβαρυντική περίσταση του ρατσιστικού χαρακτηριστικού των πράξεων.
Οι δράστες,  ενεργώντας από κοινού, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των
προσώπων  τους  και  εξοπλισμένοι  με ρόπαλα επιτέθηκαν  απρόκλητα  κατά
των προσφυγόπουλων, που βρίσκονταν στο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ της
Κόνιτσας.
Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες σε έναν
ανήλικο και να υποστεί δυσφορία ακόμα ένας.
Οι  τραυματίες,  οι  οποίοι  διαμένουν  στη Δομή  Φιλοξενίας  Ασυνόδευτων
Ανηλίκων Προσφύγων Κόνιτσας, είχαν διακομισθεί το ίδιο βράδυ στο Κέντρο
Υγείας  Κόνιτσας  και  στη  συνέχεια  στο  Πανεπιστημιακό Γενικό  Νοσοκομείο
Ιωαννίνων «Δουρούτη» απ’ όπου αποχώρησαν το επόμενο πρωί.
Η  δικογραφία  που  σχηματίζεται  σε  βάρος  των  δραστών  υποβλήθηκε
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Στις  26  Μαρτίου  2019  ταυτοποιήθηκε  ο  ενορχηστρωτής  της  ρατσιστικής
επίθεσης κατά ανήλικων προσφύγων. Εχει πρωταγωνιστήσει τουλάχιστον σε
άλλες  δύο  επιθέσεις  εναντίον  πολιτών.  Τριαντάχρονος  επιχειρηματίας  με
έντονη  ακροδεξιά  δράση  στην  Ηπειρο  και  στενές  επαφές  με  υψηλόβαθμα
στελέχη  της  Χρυσής  Αυγής  είναι  ο  ενορχηστρωτής  της  πρόσφατης
πρωτοφανούς  ρατσιστικής  επίθεσης  κουκουλοφόρων  με  ρόπαλα  κατά
ασυνόδευτων  προσφυγόπουλων  στην  Κόνιτσα  Ιωαννίνων,  που  είχε  ως
αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο παιδιά, το ένα με κάταγμα στο χέρι.
Ο δράστης, ιδιοκτήτης ξενώνα στα Ζαγοροχώρια που έχει ταυτοποιηθεί από
το  Γραφείο  Αντιμετώπισης  Ρατσιστικής  Βίας  της  Ασφάλειας
Ιωαννίνων, ευθύνεται  για  τουλάχιστον  δύο  επιβεβαιωμένες  επιθέσεις  το
τελευταίο  διάστημα  εναντίον  ανθρώπων  που  δίνουν  μάχες  κατά  της
ακροδεξιάς στην περιοχή.

Καταγγέλλεται  ως  ο  «υπαρχηγός»  ενός  πυρήνα  χρυσαυγιτών που
τρομοκρατεί  και  δηλητηριάζει  την  ανεκτική  κοινωνία  της  Κόνιτσας,
στρατολογώντας  ανήλικους  νέους.  Εκτός  από  τον  30χρονο,  που  έχει
εξαφανιστεί τις τελευταίες μέρες, στην επίθεση της 17ης Μαρτίου συμμετείχαν



και  τρεις  17χρονοι  μαθητές  του  ΕΠΑΛ  Κόνιτσας,  οι  οποίοι  επίσης  έχουν
ταυτοποιηθεί  από  την  Αστυνομία,  καθώς  και  ακόμα  ένα  άτομο,  που
αναζητείται. Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίζεται δικογραφία για απρόκλητη
σωματική  βλάβη,  απειλή,  εξύβριση  και  κλοπή  κατά  συναυτουργία,  με  τις
επιβαρυντικές  διατάξεις  του  νόμου  για  τον  ρατσιστικό  χαρακτήρα  των
πράξεών τους.

Οι  επτά  ανήλικοι  Αφγανοί,  που  φιλοξενούνται  στη  δομή  Ασυνόδευτων
Ανήλικων  Προσφύγων  της  Κοινωνικής  Οργάνωσης  Υποστήριξης  Νέων
«ΑΡΣΙΣ»  στην  Κόνιτσα,  έπαιζαν  μπάσκετ  στο  γήπεδο  της  κωμόπολης  το
βράδυ  της  Κυριακής  17  Μαρτίου,  όταν  δέχτηκαν  την  απρόκλητη  επίθεση
ομάδας  πέντε  κουκουλοφόρων.  Ετρεχαν  τρομοκρατημένα  Οι  δράστες
εφόρμησαν  εναντίον  τους,  βρίζοντας  και  κραδαίνοντας  ρόπαλα.  Τα  παιδιά
άρχισαν να τρέχουν τρομοκρατημένα για να σωθούν. Ωστόσο, ένα απ’ αυτά
παραπάτησε  και  έπεσε  στο  έδαφος,  με  αποτέλεσμα  να  το  προλάβουν  οι
δράστες και να το χτυπήσουν άγρια.

Ο  16χρονος  μεταφέρθηκε  τραυματισμένος  αρχικά  στο  Κέντρο  Υγείας  της
περιοχής και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου
διαπιστώθηκε  ότι  έχει  υποστεί  κάταγμα  στο  χέρι.  Επίσης,  λόγω  των
χτυπημάτων,  οι  γιατροί  τον  έραψαν  και  στα  πόδια.  Στο  ίδιο  νοσοκομείο
μεταφέρθηκε και ένα άλλο παιδί για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι υπόλοιποι
πρόσφυγες  βρήκαν καταφύγιο στο Αστυνομικό  Τμήμα της Κόνιτσας,  όπου
κατήγγειλαν το γεγονός. Η επιτόπια αστυνομική έρευνα δεν απέδωσε, καθώς
οι δράστες είχαν φροντίσει να εξαφανιστούν.

Η  υπόθεση  ανατέθηκε  στο  Γραφείο  Αντιμετώπισης  Ρατσιστικής  Βίας  της
Ασφάλειας  Ιωαννίνων.  Από  την  αρχή  οι  έρευνες  στράφηκαν  προς
ακροδεξιούς της περιοχής, οι οποίοι έχουν κταγγελθεί και για άλλα κρούσματα
ρατσιστικής βίας στο πρόσφατο παρελθόν. Οι αστυνομικοί χρειάστηκαν μόνο
λίγες μέρες για να φτάσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Ο 30χρονος, που
είναι  γνωστός  της  Ασφάλειας  για  την  ακροδεξιά  δράση  και  ρητορική  του,
μπήκε στο «στόχαστρο». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι Αφγανοί που
έπεσαν  θύματα  της  επίθεσης  τον  αναγνώρισαν,  ενώ  άλλες  μαρτυρίες  και
στοιχεία επιβεβαίωσαν την εμπλοκή του.

Μετά από την επίθεση ο δράστης εξαφανίστηκε, γνωρίζοντας πως οι Αρχές
βρίσκονταν  στα  ίχνη  του.  Συγχρόνως,  φρόντισε  να  «κατεβάσει»  τον
λογαριασμό του στο Facebook, προκειμένου να σβήσει τα ίχνη της δράσης
του  πλάι  σε  πρωτοκλασάτα  στελέχη  της  Χρυσής  Αυγής,  που  είχε
απαθανατίσει ο ίδιος, προβάλλοντάς τα με υπερηφάνεια.

Ο  νεαρός,  γόνος  επιχειρηματικής  οικογένειας  από  τη  Θεσσαλονίκη,  έχει
εγκατασταθεί  τα  τελευταία  χρόνια  στην  Αρίστη  Ζαγορίου,  όπου  λειτουργεί
ξενώνα, ενώ έχει αναπτύξει έντονη ακροδεξιά δράση στην ευρύτερη περιοχή
της Ηπείρου, αλλά και  στην Αλβανία.  Τον περασμένο Νοέμβριο ήταν ένας
από αυτούς που κρατούσαν στους ώμους τους το φέρετρο του Κωνσταντίνου
Κατσίφα, στην κηδεία του στους Βουλιαράτες. Είναι εθνοφύλακας, κυκλοφορεί
οπλισμένος και φέρεται ως ο δράστης μιας σειράς από βίαιες και εκφοβιστικές
επιθέσεις.



19. Επίθεση με μολότοφ σε διαμέρισμα οικογένειας προσφύγων

Επίθεση  με  βόμβα  μολότοφ  σε  διαμέρισμα  όπου  διαμένει  οικογένεια
προσφύγων από το Ιράκ σημειώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2019 στις 1.30
μετά τα μεσάνυχτα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης50.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία,  από την μολότοφ, η
οποία  κατέληξε  στο  μπαλκόνι  του  διαμερίσματος,  προκλήθηκε  φωτιά  που
σβήστηκε από τους ενοίκους με τη βοήθεια γειτόνων.
Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ αστυνομικοί που κλήθηκαν στο
σημείο συνέλεξαν υπολείμματα της μολότοφ.

20. Ρατσιστική επίθεση σε βάρος μεταναστών στη Σαλαμίνα

Στις  19  Μαρτίου  2019  συνελήφθησαν  από  αστυνομικούς  του  Τμήματος
Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο ημεδαποί ηλικίας 24 και 18 ετών51.

Ειδικότερα,  ο  24χρονος  κατηγορείται  για  απειλή  και  εξύβριση  με  την
επιβαρυντική περίσταση του εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και ο
18χρονος για απλή συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

Συγκεκριμένα,  οι  δύο συλληφθέντες το βράδυ της Δευτέρας στη Σαλαμίνα,
επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, προσέγγισαν 30χρονο αλλοδαπό και ο
24χρονος αφού κατέβηκε από την μοτοσικλέτα, τον απείλησε και τον εξύβρισε
για την εθνική του καταγωγή.

Επιπρόσθετα  και  στο  πλαίσιο  προανάκρισης  που  διενήργησε  το  Τμήμα
Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, ο 24χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης
παρόμοιων πράξεων σε βάρος του 30χρονου αλλοδαπού, που έλαβαν χώρα
κατά το πρόσφατο παρελθόν στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθέντες, με την σε
βάρος  τους  σχηματισθείσα  δικογραφία,  οδηγήθηκαν  στον  κ.  Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Σε  ανακοίνωση-καταγγελία  της,  η  αντιρατσιστική  οργάνωση  ΚΕΕΡΦΑ
υποστηρίζει  ότι  η  αστυνομία  συγκαλύπτει  την  δράση  των  νεοναζί  της
περιοχής.  Αναλυτικά,  η  καταγγελία  της  ΚΕΕΡΦΑ  ήταν  η  ακόλουθη  :

"Η σύλληψη του χρυσαυγίτη Σ.Κ, πασίγνωστου στην Αστυνομία για τις πολλές
επιθέσεις  του  κατά  μεταναστών  εγείρει  ερωτηματικά.  
Η ΚΕΕΡΦΑ σε συνέντευξη τύπου στις 12 Μάρτη είχε δηλώσει: “ Η Υπουργός

50https://www.imerodromos.gr/ratsistiki-epithesi-me-molotof-se-diamerisma-opoy-
diamenei-oikogeneia-prosfygon/?
fbclid=IwAR1I3JKM97D17JKLoirwf6kyPEGedgdMlAMre3gpIsUKY8Y76itca__RQ1Q
51http://www.topontiki.gr/article/314817/ratsistiki-epithesi-sti-salamina-keerfa-i-
astynomia-kalypte-hrysaygiti?
fbclid=IwAR0HZVzed_qQ_ucpLzDTt7LXdARytgECpK7cnl4frIA6GIgoCabHpLqg7tI



Προστασίας του Πολίτη κυρία Ολγα Γεροβασίλη έχει να απαντήσει γιατί στο
Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνας δεν έγινε αποδεκτή η μήνυση του Μοχάμεντ
Χαμζά, θύματος που δέχτηκε επίθεση από γνωστό νεοναζί στη Σαλαμίνα ενώ
είχαν προσκομίσει και τη φωτογραφία του!"

Είχε γίνει τότε καταγγελία στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της ΕΛΑΣ.

Ο συγκεκριμένος  χρυσαυγίτης  ,  την  Δευτέρα  18  Μάρτη  στις  9μμ,  μαζί  με
άλλον ένα πάνω σε μηχανή πλησίασε τον Πακιστανό μετανάστη Χασάν Ραζά
και άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί: ¨Γαμώ το Πακιστάν. Που τρέχεις;
Τώρα  φύγε  στο  Πακιστάν.  Δεν  σου  είπα  να  μην  σε  δω  ξανά  εδώ;”
Καταστηματάρχης της περιοχής ειδοποίησε την Αστυνομία η οποία έφτασε
αμέσως και μετέφερε τον μετανάστη στο ΑΤ Σαλαμίνας. Εκεί όταν ζήτησε από
όργανο της Ασφάλειας να κάνει  μήνυση,  ο συγκεκριμένος τον ρωτούσε με
φανερά απειλητικό ύφος για να τον αποτρέψει ‘Θέλεις να κάνεις μήνυση;”

Μετά από μισή ώρα εμφανίστηκε ο χρυσαυγίτης με τον συνοδηγό του στο
Αστυνομικό  Τμήμα  ενώ ακόμη  και  μέσα  σε  αυτό  άρχισε  να  προκαλεί  τον
μετανάστη αλλά και να κραυγάζει κατά περιφερειακής συμβούλου που πήγε
εκεί. Έξω από το τμήμα μαζεύτηκαν και άλλοι χρυσαυγίτες. Το ερώτημα είναι
πότε συνελήφθη ο χρυσαυγίτης και πως βρέθηκε στο τμήμα επιχειρώντας να
κλείσει την υπόθεση χωρίς να φτάσει ξανά σε μήνυση ο μετανάστης, όπως
έγινε δηλαδή και την προηγούμενη φορά.

Μόνο όταν παρενέβη το Τμήμα Ρατσιστικής Βίας προχώρησαν στην σύλληψη
του!  Ποιες  είναι  οι  σχέσεις  του  Αστυνομικού  Τμήματος  Σαλαμίνας  με  τους
νεοναζί της Χρυσής Αυγής; Απλά, συγκαλύπτει  την δράση των νεοναζί της
περιοχής απερίφραστα. Απαιτούμε να συλληφθεί όλη η ναζιστική ομάδα που
οργανώνει τις επιθέσεις και να κλείσουν άμεσα τα γραφεία των νεοναζί στην
Σαλαμίνα."

21.  Επίθεση  σε  διερμηνέα  του  Ελληνικού  Συμβουλίου  για  τους

Πρόσφυγες

Ξημερώματα  18ης  Μαρτίου  2019  στο  κέντρο  της  Αθήνας  οχτώ  άτομα
ελληνικής καταγωγής με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους
επιτέθηκαν σε πρόσφυγα – διερμηνέα του Ελληνικού Συμβουλίου για τους
Πρόσφυγες  και  έναν  φίλο  του  που  επέστρεφαν  στο  σπίτι  τους  οποίους
χτύπησαν και τραυμάτισαν σοβαρό με αιχμηρό αντικείμενο52. Ο ένας εξ αυτών
χτυπήθηκε και με σιδερένιο λοστό.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το Συμβούλιο αναφέρει:
«Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 18 προς ξημερώματα Τρίτης 19 Μαρτίου 2019,
μετά  τις  12  τα  μεσάνυχτα,  στο κέντρο της Αθήνας,  οχτώ άτομα ελληνικής
καταγωγής με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, επιτέθηκαν
52https://indicator.gr/ratsistiki-epithesi-se-dierminea-toy-e?
fbclid=IwAR24zM8Q5X9rm9Eejj5DU--ZPyl-_Y8ZZuPmDqWwKOKqv2r1r011OGudfls



σε πρόσφυγα διερμηνέα του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και
ένα φίλο του, οι  οποίοι  επέστρεφαν στο σπίτι  τους. Συγκεκριμένα,  οι  οχτώ
άνδρες τους έριξαν στο οδόστρωμα χτυπώντας τους με δύναμη στο κεφάλι
και σε ολόκληρο το σώμα, καθυβρίζοντάς τους. Μάλιστα, ο διερμηνέας μας
έχει  υποστεί  σοβαρό  τραυματισμό  στο  αριστερό  του  χέρι  από  αιχμηρό
αντικείμενο. Ο φίλος του χτυπήθηκε και με σιδερένιο λοστό, ευτυχώς χωρίς να
καταφερθούν  χτυπήματα  στο  κεφάλι  του,  το  οποίο  είχε  ήδη  υποστεί
χτυπήματα από τα χέρια των δραστών. Τελικά, μετά από μισή ώρα περίπου,
κατάφεραν  να  ξεφύγουν,  να  ζητήσουν  βοήθεια  από την  αστυνομία  και  να
καλέσουν ασθενοφόρο.»

Ο διερμηνέας μας κατέθεσε μήνυση στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ρατσιστικής
Βίας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τη ρατσιστική αυτή επίθεση,
η οποία από τύχη δεν προκάλεσε τον θάνατό του ιδίου και του φίλου του, ενώ
αναμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες εκφράζει τον αποτροπιασμό του
για την βάναυση αυτή επίθεση στον διερμηνέα μας και τον φίλο του και τους
υποστηρίζει  από  κάθε  άποψη,  συμπεριλαμβανομένης  της  νομικής
συνδρομής. Την ίδια στιγμή, καταδικάζουμε απερίφραστα όλες τις επιθέσεις
που  έχουν  καταγραφεί  τον  τελευταίο  καιρό  ενάντια  σε  πρόσφυγες  και
μετανάστες  ανά  την  Ελλάδα,  και  οι  οποίες  έχουν  καταφανώς  ρατσιστικό
χαρακτήρα.  Πεποίθησή  μας  είναι  ότι  ο  ρατσισμός  και  η  μισαλλοδοξία  δεν
εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, μεγάλο μέρος της οποίας έχει
επιδείξει  και  συνεχίζει  να  επιδεικνύει  την  έμπρακτη  αλληλεγγύη  της  στους
ανθρώπους  που  έχουν  έρθει  στην  χώρα  μας  υπό  αντίξοες  συνθήκες.
Προτάσσουμε  σταθερά  την  έμπρακτη  υποστήριξή  μας  σε  εκείνους  που
υφίστανται καθημερινά το μίσος και την ρατσιστική βία στην Ελλάδα, και θα
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλα τα μέσα για την οριστική εξάλειψή τους.

22. Αστυνομική βαρβαρότητα κατά Τούρκων πολιτικών προσφύγων 
στην Εύβοια

Στις  22  Αυγούστου 2019 αστυνομικές  δυνάμεις  κατέφθασαν  στην παραλία
της Χιλιαδούς  Ευβοίας και  απαίτησαν  από 13 Τούρκους  πολιτικούς
πρόσφυγες  που  είχαν  κατασκηνώσει  εκεί  να  τους  ακολουθήσουν  για
εξακρίβωση στοιχείων53.

Δεδομένου ότι  ήταν η τρίτη  φορά μέσα σε  δύο μέρες που απαιτήθηκε κάτι
τέτοιο  και  τα  στοιχεία  των  πολιτικών  προσφύγων  ήταν  ήδη  γνωστά
στην ΕΛ.ΑΣ.,  οι  κατασκηνωτές,  με  τη  συμπαράσταση  και  όσων  άλλων

53https://iskra.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce  
%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c
%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce
%bf%cf%8d%cf%81%ce%ba%cf%89%ce%bd/?
fbclid=IwAR0MKQxxkaukJEnSAlS2bGyKoTyydpyMw9B7B0T04qnjSkEaU7QwWk_ai
mU

https://iskra.gr/%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CF%89%CE%BD/?fbclid=IwAR0MKQxxkaukJEnSAlS2bGyKoTyydpyMw9B7B0T04qnjSkEaU7QwWk_aimU
https://iskra.gr/%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CF%89%CE%BD/?fbclid=IwAR0MKQxxkaukJEnSAlS2bGyKoTyydpyMw9B7B0T04qnjSkEaU7QwWk_aimU
https://iskra.gr/%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CF%89%CE%BD/?fbclid=IwAR0MKQxxkaukJEnSAlS2bGyKoTyydpyMw9B7B0T04qnjSkEaU7QwWk_aimU


βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία, αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τους
αστυνομικούς.

Τελικά  η  προσαγωγή  τους  επιτεύχθηκε,  για  να  ακολουθήσει άγριος
ξυλοδαρμός στην Αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας στη Χαλκίδα.

23. Ρατσιστική επιχείρηση της αστυνομίας στο Δροσερό Ξάνθης

Με τη συνδρομή ειδικών υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Καβάλας
και Δράμας, και αστυνομικούς σκύλους εισέβαλε η ΕΛΑΣ στις 31 Αυγούστου
2019 στον οικισμό Ρομά της Ξάνθης54.

Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και καταστολή της
εγκληματικότητας» και για «τη διαμόρφωση ασφαλών συνθηκών διαβίωσης
των πολιτών», όπως ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ, οι αστυνομικοί εισήλθαν σε 32
οχήματα και 6 καταστήματα, ενόχλησαν 54 ανθρώπους και προσήγαγαν 4.

Στον οικισμό του Δροσερού στην Ξάνθη, ζουν πάνω από 5.000 άνθρωποι σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας και εγκατάλειψης. Για την παιδεία, την υγεία, τους
δρόμους, τις συνθήκες υγιεινής αυτών των ανθρώπων δεν υπάρχει σχεδόν
καμία φροντίδα από το κράτος. 

24.  Πυροβολισμός με αεροβόλο κατά μετανάστη έξω από την ΑΣΟΕΕ
στην Αθήνα

Την καταγγελία ενός Αφγανού μετανάστη διερευνούν οι Αστυνομικές Αρχές, η
οποία  αναφέρει  ότι  το  βράδυ  της  Δευτέρας  2  Σεπτεμβρίου  2019
τραυματίστηκε  ελαφρά  από  αεροβόλο  όπλο  στο  κέντρο  της  Αθήνας55.
Σύμφωνα  με  την  καταγγελία,  γύρω  στις  21.45,  περπατούσε  στην  οδό
Αντωνιάδου όταν και εμφανίστηκε ένα μηχανάκι πάνω στο οποίο επέβαινε ένα
άτομο που τον πυροβόλησε. Ο μετανάστης μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε στο
Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

25. Ξυλοδαρμός πρόσφυγα από στέλεχος του Στρατού και βιαιοπραγίες
κατά μεταναστών στον Έβρο

54https://synoraanoixta.wordpress.com/2019/08/31/%CF%81%CE%B1%CF%84%CF  
%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF
%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE
%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/?fbclid=IwAR1AVv7vdIo6GlDxTw6sSAnII-
jOb5R6R7f59wRakx5N-Bwgw1EyRuRNDSY
55 https://www.kar.org.gr/2019/09/02/pyrovolisan-me-aerovolo-metanasti-exo-apo-tin-
asoee/?
fbclid=IwAR2SJbYhB0Z9YJLYiipnTtG3whNNd5GDhn26q54nwLe4GggF93KHr9CgA
Fk
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Άσκηση βίας κατά μεταναστών στον Έβρο από αστυνομικούς, αλλά και από
στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, κατήγγειλαν φαντάροι στις 9 Σεπτεμβρίου
201956.

Σύμφωνα  με  επιστολή  καταγγελίας που  δημοσίευσε  το  Δίκτυο  Ελευθέρων
Φαντάρων  Σπάρτακος,  το  περιστατικό  σημειώθηκε  στον  Βόρειο  Έβρο  και
συγκεκριμένα στο πεδίο ευθύνης της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας «Ρίμινι».
Όπως  καταγγέλλουν  οι  φαντάροι,  στην  περιοχή  στρατός  και  αστυνομίας
συνεργάζονται για την ανάσχεση των προσφυγικών ροών, όμως από «αυτή
την  συνεργασία  Ενόπλων  Δυνάμεων  με  Αστυνομία  απουσιάζουν  πολλά
αυτονόητα,  όπως  το  κράτος  δικαίου,  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  και  η
περιβόητη  αρχή  άσκησης  ίσης  βίας,  αφήνοντας  την  μεταχείριση  πολλών
προσφύγων/μεταναστών στην κρίση του εκάστοτε ομαδάρχη».
Έτσι  λοιπόν,  σύμφωνα  πάντα  με  τη  σχετική  καταγγελία,  «εντός  μερικών
ημερών έχουν σημειωθεί:

α)  ξυλοδαρμός  μετανάστη  από  στέλεχος  Ε.Δ.  με  την  πρόφαση  ότι  δεν
υπακούει,

β)  άσκηση  μη  αναγκαίας  βίας  από  όργανα  της  αστυνομίας  για  να
επιβιβαστούν  οι  μετανάστες  στην  κλούβα  με  χτυπήματα  στα  πόδια  και
προσφώνηση στους παρόντες φαντάρους ‘’δεν είδατε τίποτα’’.

γ) δεκάδες σχόλια στελεχών ΕΔ με ρατσιστικό περιεχόμενο, περιφρόνηση και
μισαλλοδοξία καθώς εμφανή στεναχώρια ότι δεν έχουν την δικαιοδοσία "να
τους δώσουν ένα μάθημα."

«Το ΓΕΣ ενημερώνεται για το ποιος έπιασε περισσότερους σαν να επρόκειτο
για παιχνίδι, όταν η Ταξιαρχία τάζει τιμητικές για τους καλύτερους κυνηγούς
και βασανιστές με χακί», καταλήγει η καταγγελία των φαντάρων.

26. Πρόταση δημάρχου για τείχος στον οικισμό των Ρομά στην Περαία

Την  οργίλη  αντίδραση  της  Ειδικού  Γραμματέως  Κοινωνικής  Ένταξης  των
Ρομά, Αικατερίνης Γιάντσιου, προκάλεσε στις 30 Ιουνίου 2019 η δήλωση του
νεοεκλεγέντος  δημάρχου  Θερμαϊκού,  Γιώργου  Τσαμασλή,  να  χτίσει  τείχος
πέριξ του καταυλισμού των Ρομά στην Περαία57.

«Εκφράζω τη βαθιά ανησυχία μου για την άνοδο της ρητορικής του μίσους εις
βάρος των Ρομά. Οι συνεχείς αναφορές, τόσο στον επίσημο τύπο όσο και στα
μέσα κοινωνικής  δικτύωσης,  από πολιτικά  πρόσωπα και  ήδη  εκλεγμένους
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υποκινούν το ρατσιστικό μίσος και εδραιώνουν τον
διχασμό μεταξύ των πολιτών του κράτους», τονίζει αρχικά στην ανακοίνωσή
της η κα. Γιάντσιου.

Σημειώνει,  δε,  πως «κρίνεται  απαραίτητο,  για  τη  διασφάλιση  των
δημοκρατικών  και  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,  το  σύνολο  του  πολιτικού

56 http://www.topontiki.gr/article/339547/kataggelia-fantaron-eidame-astynomikoys-
na-htypoyn-metanastes-ston-evro-mas-eipan-den
57 https://www.makthes.gr/antidraseis-stin-protasi-g-tsamasli-gia-teichos-ston-
oikismo-ton-roma-stin-peraia-225248
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κόσμου να καταδικάσει ρατσιστικές αναφορές και σχόλια που προτρέπουν σε
έκνομες  ενέργειες»  και  ακολούθως  επισημαίνει  ότι «τα  προβλήματα  που
συναντώνται στους καταυλισμούς Ρομά αντιμετωπίζονται μέσω δράσεων που
οδηγούν  στην  κοινωνική  ένταξη  και  ομαλή  συνύπαρξη  και  όχι  στήνοντας
τοίχους και αποκλείοντας περαιτέρω τους ήδη αποκλεισμένους».

Παράλληλα, η Ειδική Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά διαμηνύει
πως «οι θεσμικοί εγγυητές της ασφάλειας των πολιτών και της λειτουργίας του
κράτους δικαίου είναι οι αιρετοί, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Η συνειδητή
καταστρατήγηση  του  ρόλου  αυτού  εκθέτει  την  Πολιτεία  και  εγκυμονεί
κινδύνους».

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο κ. Τσαμασλής
δήλωσε ότι «αν δεν τηρηθεί η νομιμότητα (σ.σ., με παρέμβαση αστυνομίας και
εισαγγελέα),  σας λέω και το προχωράω και λίγο παραπάνω που ξέρω ότι
είναι έξω από τα όρια, έξω από τη νομιμότητα, αλλά εγώ θα το κάνω, εγώ θα
υψώσω τείχος εκεί. Δεν θα μπορεί να πηγαίνει κανένας στην περιοχή αυτή».

Μάλιστα ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι θα αποκλείσει τους διαμένοντες στον
οικισμό,  ο  νέος  δήμαρχος  Θερμαϊκού  απάντησε  αφοπλιστικά: «Θα  τους
αποκλείσω ναι, δεν θα χουν πρόσβαση», διευκρινίζοντας ότι  θα προηγηθεί
έλεγχος περί νόμιμης κατοχής του χώρου.

Να σημειωθεί ότι, ανά διαστήματα, κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για
μόλυνση του  περιβάλλοντος,  καθώς κάποιοι  από την  κοινότητα  των Ρομά
προβαίνουν  σε  καύσεις  καλωδίων,  ενώ  στην  περιοχή  υφίσταται  και  μία
παράνομη χωματερή με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη δημόσια
ασφάλεια και υγεία.

27.  Λέσβος:  Κάτοικοι  εναντίον  του  πλοίου  «Open  Arms»,  το  οποίο
διασώζει πρόσφυγες

Στις 14 Οκτωβρίου 2019 κάτοικοι της Λέσβου παρεμπόδισαν το πλοίο OPEN 
ARMS, το οποίο διασώζει πρόσφυγες, να προσεγγίσει το λιμάνι της Σκάλας 
Συκαμνιάς58.

Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους ρατσιστές, συμβολικά πέταξαν πέτρες 
προς το πλοίο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο περί τα 200 μέτρα από 
το λιμάνι. 

28. Δολοφονικές ρατσιστικές επιθέσεις σε βάρος μεταναστών στα Χανιά

58https://3pointmagazine.gr/%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%b2%ce%bf%cf%82-%ce  
%ba%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bd
%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf
%80%ce%bb%ce%bf%ce%af%ce%bf%cf%85-op/?
fbclid=IwAR0odFty7j4NWQdbl0CS6tMg81t6oAtID40VTPlL2NVx3vmeX3ok3fNGx5Y
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Τρία  περιστατικά  επίθεσης  σε  βάρος  μεταναστών  στα  Χανιά  της  Κρήτης
σημειώθηκαν τον Οκτώβριο του 201959. Στις 24/10/2019 το τρίτο κρούσμα είχε
μανδύα “τροχαίου” ατυχήματος, όπου ο δράστης άφησε αιμόφυρτο το θύμα
του.  Το  περιστατικό  συνέβη  στην  οδό  Καραϊσκάκη,  στην  περιοχή  της
Χρυσοπηγής στα Χανιά.

Ο οδηγός ενός αγροτικού οχήματος παρέσυρε έναν ποδηλάτη περίπου 40
χρόνων, πακιστανικής καταγωγής, ρίχνοντάς τον κάτω και προκαλώντας του
τραύματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντάς τον αιμόφυρτο.

Ο  άτυχος  εργάτης  μεταφέρθηκε  στο  νοσοκομείο  τραυματισμένος  ενώ  η
Τροχαία Χανίων ερευνά τα αίτια του τροχαίου.

Αυτό ωστόσο, που φαινομενικά μοιάζει  αρχικά με ατύχημα, ίσως τελικά να
μην  είναι  ατύχημα  αλλά  ένα  ακόμα  περιστατικό  από  σειρά  εσκεμμένων
“επιθέσεων” που πιθανόν έχουν ρατσιστικό υπόβαθρο και αυτό γιατί δεν είναι
η  πρώτη  φορά  που  ο  40χρονος  εργάτης  μαζί  με  άλλους  3  αλλοδαπούς
εργάτες, συναδέφους του, πέφτουν θύματα τέτοιων επιθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μήνα πριν από αυτό το περιστατικό, στις 5.00
το  πρωί, και  ενώ  οι  συγκεκριμένοι  4  εργάτες πήγαιναν  με  τα  ποδήλατά
του στη δουλειά τους, ένα αυτοκίνητο τους χτύπησε από πίσω, στη συνέχεια
εκείνοι  που  επέβαιναν  στο  αυτοκίνητο,  βγήκαν  έξω  από  το  αμάξι  με
σιδερολοστό, τους έσπασαν τα ποδήλατα και χτύπησαν και τους εργάτες στα
πόδια. Τότε μάλιστα, ο ένας είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς
να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Το περιστατικό εκείνο δεν είχε καταγγελθεί στην
αστυνομία.

Τέλος, μια εβδομάδα μετά το περιστατικό αυτό, ένας από την παρέα των 4
εργατών, ο οποίος ήταν μαροκινής καταγωγής βρισκόταν πάνω το ποδήλατό
του, όταν του πέταξαν μια μεγάλη πέτρα στην πλάτη και τον τραυμάτισαν.

29. Απομάκρυνση Ρομά μαθητών από παρέλαση στην Περαία με εντολή
δημάρχου

 Σύμφωνα  με  καταγγελίες  που  αναφέρει  το  ρεπορτάζ  της δημοσιογράφου
Ειρήνης Μιλή στο  newsbeast.gr, κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης
στην Περαία στις 28 Οκτωβρίου 2019, ένας αστυνομικός απομάκρυνε τους
Έλληνες Ρομά που την παρακολουθούσαν, κατόπιν εντολής του δημάρχου60.
Οι Ρομά βρίσκονταν εκεί κρατώντας ελληνικές σημαίες, για να δουν τα παιδιά
τους, που συμμετείχαν στην παρέλαση. Αλλά δεν μπόρεσαν να τα δουν από
κοντά, όπως οι υπόλοιποι γονείς, και να καταγράψουν σε βίντεο τη στιγμή.

59 http://www.katiousa.gr/koinonia/mparaz-dolofonikon-ratsistikon-epitheseon-se-
varos-metanaston-sta-chania/?
fbclid=IwAR0NuERaBbHFTSLfLk_fnHg3AkPBi6wyW6h9DOLlW2tDh2roaXmJfNoRC
eM
60 https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/5570859/edioxan-goneis-apo-tin-parelasi-
ton-paidion-toys-sti-thessaloniki-epeidi-einai-roma?amp&__twitter_impression=true
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Παναγιώτη Γκαραγκούν, Έλληνα
Ρομά που διαμένει στον τσιγγάνικο οικισμό Τσαΐρια Περαίας, οι γονείς είχαν
παρευρεθεί  και  στις  πρόβες  για  την  παρέλαση,  χωρίς  να  υπάρξει  κανένα
πρόβλημα, ενώ τα παιδιά φωτογραφίστηκαν με την μπάντα, πριν ξεκινήσουν
να παρελαύνουν, σε πολύ καλό κλίμα.

Ενώ περίμεναν  την  έναρξη  της  παρέλασης,  πέρασε  από μπροστά τους  ο
δήμαρχος  που  τους  αγνόησε,  ενώ  χαιρετούσε  όλο  τον  κόσμο.  Λίγη  ώρα
αργότερα τους πλησίασε ένας αστυνομικός, τους ρώτησε τι δουλειά είχαν εκεί,
αν υπήρχαν και άλλοι Ρομά στην παρέλαση και τελικά τους ζήτησε να φύγουν
πιο πίσω… Παρόντες ως μάρτυρες στο περιστατικό ήταν κι άλλοι γονείς, που
προέτρεψαν τους Ρομά να προβούν σε σχετική καταγγελία.

30.  Ακροδεξιές  αντιδράσεις  σε  Γιαννιτσά  και  Σέρρες  ενάντια  στους
πρόσφυγες

Μεταμεσονύκτιες  ακροδεξιές  συγκεντρώσεις  πραγματοποιήθηκαν  τα
ξημερώματα της Κυριακής 3 Νοεμβρίου 2019 σε Γιαννιτσά και Σέρρες, ενάντια
στην φιλοξενία προσφύγων σε ξενοδοχειακές μονάδες της κάθε περιοχής61.

Όπως αναφέρουν  τα δημοσιεύματα  των τοπικών μέσων ενημέρωσης,  στα
Γιαννιτσά ομάδα περίπου 30 κατοίκων απέκλεισε  τον  δρόμο,  θέλοντας  να
εμποδίσει  λεωφορείο  που μετέφερε  πρόσφυγες  και  μετανάστες  από το  να
φτάσει  στο  ξενοδοχείο,  στο  οποίο  επρόκειτο  να  εγκατασταθούν.  Αναγκαία
κρίθηκε η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έστησαν φραγμό
και τα πούλμαν κατάφεραν να φτάσουν στο ξενοδοχείο μέσω παραδρόμου.

Κάτι αντίστοιχο επιχείρησε να κάνει μικρότερη ομάδα ακροδεξιών στο ύψος
των διοδίων του Στρυμονικού στις Σέρρες, αλλά και σε εκείνη την περίπτωση
το  ένα  λεωφορείο  που  μετέφερε  πρόσφυγες  πέρασε  χωρίς  πρόβλημα και
έφθασε στον προορισμό του.

31.  Ρατσιστικές  συγκεντρώσεις  διαμαρτυρίας  κατοίκων  ενάντια  στην
εγκατάσταση προσφύγων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας

Στις 3 Νοεμβρίου 2019 τα ξημερώματα περίπου 50 «αγανακτισμένοι» κάτοικοι
της  Παραλίμνης  Γιαννιτσών  έστησαν  μπλόκα  προκειμένου  να  εμποδίσουν
τρία τουριστικά λεωφορεία με 100-150 πρόσφυγες να φτάσουν σε ξενοδοχεία
της  περιοχής62.  Τελικά,  οι  ευπαθείς  ομάδες  αιτούντων  άσυλο  που  είχαν
61 http://alterthess.gr/content/akrodexies-antidraseis-se-giannitsa-kai-serres-enantia-
stoys-prosfyges?
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νωρίτερα  μεταφερθεί  στην  ενδοχώρα  από  τα  νησιά  μετά  από  πολλές
μανούβρες κατόρθωσαν να φτάσουν στον προορισμό τους.

Στις 2 Νοεμβρίου 2019, αντίστοιχη μάζωξη οργάνωσε ομάδα ρατσιστών στο
λιμάνι  της  Κω  με  επικεφαλής  το  δήμαρχο  Θεοδόση  Νικηταρά,  ο  οποίος
μάλιστα παρέταξε ακόμα και οχήματα του Δήμου, προκειμένου να αποτρέψει
την  αποβίβαση  77  προσφύγων  που  έφτασαν  στο  νησί  με  φέρι  από  το
Καστελόριζο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρόσφυγες αποβιβάστηκαν τελικά
στον Πειραιά.

Το ρατσιστικό μένος των «αγανακτισμένων» δεν έμεινε ανέκφραστο ούτε στη
Λέρο,  όπου  ήταν  και  πάλι  ο  δήμαρχος  Μιχάλης  Κόλιας,  αυτός  που
πρωτοστάτησε  στη  συγκέντρωση  που  έγινε  στις  12  το  μεσημέρι  της  1ης
Νοεμβρίου  2019  για  την  παρεμπόδιση της  μεταφοράς  40  προσφύγων και
μεταναστών από τη Σύμη στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας.

Αντίστοιχο περιστατικό έγινε στις Σέρρες με παρεμπόδιση λεωφορείου που
μετέφερε πρόσφυγες στο Σιδηρόκαστρο από ομάδα ακροδεξιών.

32. Ρατσιστική επίθεση κατά Ιρανού μαθητή στη Θεσσαλονίκη

Ρατσιστική επίθεση καταγγέλθηκε το πρωί της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2019
εναντίον  μαθητή  της  1ης  Γυμνασίου  από το  Ιράν  πριν  την  είσοδό του  σε
σχολείο  στον  Δήμο  Νεάπολης  –Συκεών  στη  Θεσσαλονίκη,  όταν  δύο
μαυροντυμένοι κουκουλοφόροι τον σταμάτησαν του έκαναν χαρακιές στο χέρι
και τον απείλησαν να μην ξαναπάει σχολείο63.

Προανάκριση  διενήργησε  το  τμήμα  Αντιμετώπισης  της  Ρατσιστικής  Βίας
της Αστυνομίας ενώ στο σημείο έσπευσε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σ.
Δανιηλίδης,  κοινωνικοί  λειτουργοί  του  δήμου  και  δημοτικοί  σύμβουλοι  της
«Πόλης Αλλιώς».

Το παιδί φιλοξενείται με την οικογένειά του σε μισθωμένο διαμέρισμα από τον
Δήμο στο πλαίσιο του προγράμματος REACT.

33. Νέο περιστατικό ρατσιστικής επίθεσης από οδηγό λεωφορείου στη

Θεσσαλονίκη

Ένα ζευγάρι προσφύγων με τα τρία τους παιδιά κατέβασε από λεωφορείο του
ΟΑΣΘ ένας οδηγός το πρωί της Πέμπτης 7 Νοεμβρίου 2019 στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης64.  Οι  επιβαίνοντες  βλέποντας  τον  οδηγό  να  ζητά  από  τους

V5lQBCCvjLy4d5Kj7_IY8
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πρόσφυγες να κατέβουν από το λεωφορείο αντέδρασαν και του ζήτησαν το
λόγο. 

Ο  ίδιος  είπε  μία  αστεία  δικαιολογία:  ότι  θα  μπορούσε  να  γίνει  ζημιά  στο
λεωφορείο με το καροτσάκι που κουβαλούσε το ένα από τα τρία του παιδιά.
Αργότερα, όταν ο οδηγός αποδοκιμάστηκε γι’ αυτήν του τη πράξη από τους
επιβάτες  του  λεωφορείου  και  κατηγορήθηκε  ότι  αυτό  που  κάνει  είναι
ρατσιστικό φώναξε: «ναι, είμαι ρατσιστής»!! 

34. Έκοψαν κολώνες της ΔΕΗ του δικτύου ηλεκτροδότησης στη δομή

φιλοξενίας προσφύγων στην Αγ. Βαρβάρα της Βέροιας

Μόνο  χάρις  στη  λειτουργία  του  αυτόματου  συστήματος  διακοπής
ηλεκτροδότησης  δεν  συνέβησαν  τα  χειρότερα  λίγα  μέτρα  από  το  χώρο
φιλοξενίας προσφύγων στην Αγ. Βαρβάρα Βέροιας65.

Από  τις  πρώτες  πρωινές  ώρες  της  13ης  Νοεμβρίου  2019  στην  περιοχή
επικρατεί  αναστάτωση και  έντονη ανησυχία όταν διαπιστώθηκε ότι  κολώνα
του δικτύου της ΔΕΗ ήταν πριονισμένη και κομμένη με τα  καλώδια επάνω
στο δρόμο.

Στο  σημείο έσπευσαν συνεργείο  της ΔΕΔΔΗΕ όπως και  αστυνομία για  τη
διαπίστωση του γεγονότος και την επιβολή τυχόν περιοριστικών μέτρων.

Το συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ το οποίο επιλαμβάνεται της υπόθεσης κάνοντας
πρώτη αυτοψία στην περιοχή διαπίστωσε ότι πέρα από την κολώνα που είναι
πριονισμένη και πεσμένη στο έδαφος, σε άλλες δυο κολώνες επιχειρήθηκε το
κόψιμό τους σε βαθμό που όπως ανέφεραν η μία ειναι κομένη κατά το μισό
και η άλλη φέρει εμφανή σημάδια πριονίσματος.

Από τη στιγμή που σημειώθηκε το περιστατικό, όπως ανέφεραν άνθρωποι 
της αρμόδιας  υπηρεσίας,  λειτούργησε  το  αυτόματο σύστημα ασφαλείας  με
αποτέλεσμα να γίνει αμέσως διακοπή ηλεκτροδότησης του κυκλώματος ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος από τα γυμνά καλώδια που βρίσκονται κομμένα στο
σημείο κοπης της κολώνας.

Πρώτες  ενδείξεις  αναφέρουν  ότι  αυτός  ή  αυτοί  που  προέβησαν  στη
συγκεκριμένη ενέργεια  έκοψαν την  κολώνα και  επιχείρησαν να κόψουν τις
άλλες δυο πιθανότατα με πριόνι χειρός ή μπαταρίας, κάτι που εικάζεται απο
τα ίχνη του πριονίσματος.

Είναι  εμφανές ότι  πρόκειται  για δολιοφθορά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με
στόχο το συγκεκριμένο χώρο καθώς η γραμμή εξυπηρετεί αποκλειστικά και
μόνο το κέντρο φιλοξενίας.
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Β) Παρεμβάσεις θεσμικών οργάνων σχετικά με θέματα 
ρατσιστικής βίας, Δικαστικές αποφάσεις και Καλές Πρακτικές

1. Έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Στις 18 Απριλίου 2019 δόθηκε στη δημοσιότητα η ετήσια έκθεση 2018 του
Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, που συντονίζεται από
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου,  και  αφορούσε  την  αξιολόγηση  της  κατάστασης  κατά  το  έτος
201866.  Σύμφωνα  με  την  Έκθεση,  το  Δίκτυο  κατέγραψε  αύξηση  των
περιστατικών ρατσιστικής βίας, ιδίως κατά προσφύγων και μεταναστών-ριών. 

Η αύξηση αυτή συνδέεται με την πολιτική πόλωση σε οικουμενικό επίπεδο ως
προς  το  ζήτημα  της  υποδοχής  προσφύγων  και  μεταναστών-ριών,  σε
συνδυασμό  με  εθνικούς  και  τοπικούς  παράγοντες  διαμόρφωσης  της
κατάστασης  στην  Ελλάδα.  Η  ενίσχυση  της  παρουσίας  των  ακροδεξιών
κομμάτων στην Ευρώπη ενθαρρύνει τις βίαιες ξενοφοβικές ομάδες οι οποίες
διεκδικούν  όλο  και  μεγαλύτερο  μέρος  της  δημόσιας  σφαίρας.  Όσο
περισσότερο  χώρο  καταλαμβάνει  η  ακροδεξιά  ατζέντα,  οι  ακροδεξιές,
νεοναζιστικές και ακραίες εθνικιστικές ομάδες ενδυναμώνονται παντού στην
Ευρώπη,  συμμαχούν  μεταξύ  τους,  αλλά  και  συναγωνίζονται  στην  τέλεση
ρατσιστικών επιθέσεων. 

Με άλλα λόγια, η αποδοχή και η κανονικοποίηση των ακραίων ξενοφοβικών
θέσεων δεν εκτονώνουν την ένταση μέσω της ένταξης των φορέων τους εντός
του πολιτικού συστήματος· αντιθέτως, παράλληλα με την απενεχοποίηση των
φοβικών αντιλήψεων έναντι  του  «άλλου»,  του  διαφορετικού,  η  βία  βρίσκει
έρεισμα και προσελκύει περισσότερους υποστηρικτές. Κάποιοι εξ αυτών είναι
ακραίοι, οργανωμένοι σε ομάδες και δράστες οι ίδιοι ρατσιστικών επιθέσεων.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δράστες των επιθέσεων για τις οποίες
αναλαμβάνουν  την  ευθύνη οργανώσειςή επιθέσεων που τελούνται  κατόπιν
ακραίων  ξενοφοβικών  προσκλήσεων  μέσω  κοινωνικών  δικτύων.  Κάποιοι
άλλοι είναι ευκαιριακοί δράστες, δηλαδή «ξεσπούν», ευκαιρίας δοθείσης, σε
βίαιες επιθέσεις κατά των στοχοποιούμενων ομάδων. 

66 
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Έτσι,  με αφορμή μια διαφωνία για άσχετο λόγο, λ.χ.  ένα επεισόδιο οδικής
συμπεριφοράς, κάποιοι εξ αυτών εκδηλώνουν ακραία βία, η οποία εκφράζει
τη  βαθιά  προκατάληψή  τους  έναντι  του  θύματος.  Στην  ίδια  ομάδα
περιστατικών εντάσσονται ελαφρύτερα περιστατικά τα οποία τελούνται εντός
του  αστικού  ιστού  από  επαγγελματίες  των  ΜΜΜ  ή  γείτονες  πρόσφατα
αφιχθέντων  προσφύγων.  Τα  περιστατικά  αυτά  δεν  είναι  συνήθως  ακραία,
αλλά εν  τέλει  είναι  απολύτως απαξιωτικά.  Τέλος,  το προφίλ των δραστών
συμπληρώνει η περίπτωση ατόμου που δεν προβαίνει σε βία άμεσα, αλλά
στην ουσία την επιδοκιμάζει, την διευκολύνει και ενδεχομένως θα «δοκιμάσει»
κάποιες  πτυχές  της  για  ίδιον  όφελος.  Έτσι,  υπάλληλος  θα  εισπράξει  το
αντίτιμο  εισιτηρίου  ΚΤΕΛ  το  οποίο  καταβλήθηκε  από  τα  θύματα  πριν
ειδοποιηθεί η αστυνομία για να τους συλλάβει ως παράτυπα εισερχόμενους
στη χώρα. 

Η αποστροφή για την «αλλοδαπότητα» και τη διαφορετικότητα καταγράφηκε
επιπλέον  σε  περιστατικά  κατά  ατόμων  που  θεωρούνται  «ξένοι»,  αν  και
Έλληνες πολίτες. Οι άνθρωποι αυτοί στοχοποιούνται λόγω χρώματος, εθνικής
ή εθνοτικής  καταγωγής.  Οι  δράστες  αυτών των περιστατικών εκδηλώνουν
εθνικιστικά αντανακλαστικά βάσει μιας υπεραπλουστευμένης αντίληψης που
έχουν για τους δεσμούς αίματος μεταξύ των πολιτών ενός Κράτους. 

Συγκεκριμένα, το Δίκτυο κατέγραψε 117 περιστατικά με περισσότερα από 130
θύματα το 2018, έναντι 102 περιστατικών το 2017. Όπως εξήγησε κατά την
παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης η βοηθός συντονίστρια του Δικτύου, Τίνα
Σταυρινάκη, το 2017 διαπιστώθηκε η συνύπαρξη αντίρροπων τάσεων εντός
της ελληνικής κοινωνίας, όπως η επέκταση από τη μία του δικτύου φιλοξενίας
προσφύγων στους δήμους και η ενίσχυση, από την άλλη, της ξενοφοβικής
ρητορικής και κάποιων ακραίων εκδηλώσεων, ενώ το 2018 αυτή η ισορροπία
φαίνεται ότι διερράγη περισσότερο.

Η κ. Σταυρινάκη συνέδεσε την αύξηση αυτή των περιστατικών με την πολιτική
πόλωση  σε  οικουμενικό  επίπεδο  ως  προς  το  ζήτημα  της  υποδοχής  των
προσφύγων  και  μεταναστών  σε  συνδυασμό  με  εθνικούς  και  τοπικούς
παράγοντες διαμόρφωσης της κατάστασης στην Ελλάδα. «Παράλληλα, με την
απενοχοποίηση των φοβικών αντιλήψεων για το διαφορετικό, η βία βρίσκει
περισσότερη υποστήριξη», συμπλήρωσε.

Σε 74 περιστατικά στοχοποιήθηκαν πρόσφυγες ή μετανάστες λόγω εθνικής
καταγωγής,  θρησκείας ή χρώματος,  καθώς και  υπερασπιστές  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Εξάλλου, η κ. Σταυρινάκη σημείωσε την ανησυχία της για την
επικείμενη  λειτουργία  του  τεμένους  στην  Αθήνα,  καθώς  «είναι  εύκολος
στόχος» και εξέφρασε επίσης την πεποίθησή της ότι η Αστυνομία θα λάβει τα
κατάλληλα μέτρα.

Επίσης,  σε  έξι  περιστατικά  στοχοποιήθηκαν  Έλληνες  πολίτες,  που,  λόγω
χρώματος,  εθνικής  ή  εθνοτικής  καταγωγής,  θεωρούνται  «ξένοι».
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα νεαρής γυναίκας νιγηριανής καταγωγής
που δέχτηκε  λεκτική  επίθεση από δημόσιο  υπάλληλο της  εφορίας εν  ώρα
εξυπηρέτησης, καθώς η υπάλληλος πίστευε ότι το θύμα είχε ψεύτικο ελληνικό



δελτίο  ταυτότητας  και  της  φώναζε  ότι  «δεν  είναι  Ελληνίδα,  αφού  δεν  έχει
ελληνικό αίμα και να πάει πίσω στη χώρα της».

Εκτός από τη διεύρυνση της βάσης του ρατσισμού, σημειώνεται και ευρεία
διασπορά  των  φαινομένων  σε  επίπεδο  περιοχών  και  πόλεων,  αν  και  η
πλειοψηφία των περιστατικών λαμβάνουν χώρα στην Αττική, αλλά και στους
χώρους  τέλεσης,  καθώς  τα  περισσότερα  γίνονται  σε  δημόσιους  χώρους.
Περιστατικά σημειώθηκαν και σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σούπερ μάρκετ,
αεροδρόμια,  πανεπιστήμια,  χώρους  εργασίας,  εστιατόρια  και  δημόσιες
υπηρεσίες. Επίσης, εντοπίζεται βία σε δρόμους ευρείας κυκλοφορίας, κυρίως
κατά τρανς ανθρώπων.

Τα  θύματα  ήταν  στην  πλειοψηφία  τους  άνδρες,  ενώ  εμμένει  η  τάση
στοχοποίησης της ηλικιακής ομάδας 18-30.

Σε  συνέχεια  των  εισαγωγικών  αυτών  παρατηρήσεων,  τα  ακόλουθα
συμπεράσματα βάσει των καταγραφών του Δικτύου περιγράφουν συνοπτικά
την ποσοτική και ποιοτική εικόνα για το 2018:

1. Διευρύνεται  η  βάση  των  βίαιων  ενεργειών  κατά  προσφύγων  και
μεταναστών-ριών.  Το  Δίκτυο  κατέγραψε  επιθέσεις  που  παρουσιάζουν
στοιχεία οργάνωσης ή τελούνται από οργανωμένες ομάδες. Οι ομάδες αυτές
δηλώνουν υπερήφανα ότι εμφορούνται από ακραίες ξενοφοβικές ιδεολογίες,
υιοθετούν  σχετικό  λεξιλόγιο  και  πρακτικές  και  θεωρούν  ότι  βρίσκονται  σε
αποστολή κατά των μη Ελλήνων. Επιπλέον, το Δίκτυο κατέγραψε επιθετικές
ενέργειες  κατά  αιτούντων  άσυλο  σε  άλλες  εκφάνσεις  της  καθημερινότητας
εντός  του  αστικού  ιστού.  Διακρίνουμε  δύο  τάσεις:  τα  περιστατικά  κατά  τη
μετακίνηση οικογενειών προσφύγων και ασυνόδευτων ανηλίκων με ΜΜΜ και
τα  περιστατικά  με  δράστες  γείτονες  ή  ιδιοκτήτες  ακινήτων στις  οικίες  που
διαμένουν πρόσφυγες.
2. Το Δίκτυο κατέγραψε εγκληματικές πράξεις εις βάρος ατόμων, τα οποία
έχουν  την  ελληνική  ιθαγένεια  και  δεν  στοχοποιούνται  ως  μετανάστες  ή
πρόσφυγες, αλλά ως «λιγότερο» Έλληνες-ίδες λόγω της εθνικής ή εθνοτικής
προέλευσης ή του χρώματός τους. 
3. Σταθερός  παραμένει  ο  αριθμός  των  αντισημιτικών  περιστατικών.Το
Δίκτυο έχει επίγνωση των όψεων του αντισημιτισμού στην Ελλάδα, ο οποίος
όπως και σε άλλα κράτη, δεν περιορίζεται σε βεβηλώσεις και βανδαλισμούς
από  ομάδες,  αλλά  διαπερνά  ευρεία  τμήματα  του  πληθυσμού  και
αποτυπώνεται στον καθημερινό λόγο. Για το λόγο αυτό, το Δίκτυο επαγρυπνά
γνωρίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης περαιτέρω συμμαχιών με την κοινότητα. 

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι καταγραφές περιστατικών με δράστες ή
εμπλεκόμενους  ένστολους.  Στη  συντριπτική  πλειοψηφία  των  περιστατικών
αυτών, τα θύματα κατήγγειλαν στο Δίκτυο σωματική βία σε δημόσιο χώρο,
αλλά και εντός αστυνομικών τμημάτων της Αθήνας. Τα περιστατικά στα οποία
εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί μαρτυρούν την έλλειψη ανεκτικότητας έναντι
της διαφορετικότητας.



Το  Δίκτυο  Καταγραφής  Περιστατικών  Ρατσιστικής  Βίας  απευθύνει  τις
ακόλουθες προτάσεις προς την ελληνική πολιτεία για την καταπολέμηση των
ρατσιστικών εγκλημάτων. 

Προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Α. Διαχείριση του ρατσιστικού εγκλήματος
1. Ενίσχυση  και  κατάλληλη  στελέχωση  των  Τμημάτων  Αντιμετώπισης
Ρατσιστικής Βίας.
2. Διεξαγωγή εκπαιδευτικού  προγράμματος,  με  συνδρομή από διεθνείς
και ευρωπαϊκούς οργανισμούς με εξειδίκευση και εμπειρία στην εκπαίδευση
των  σωμάτων  ασφαλείας  και  δικαιοσύνης,  σταδιακά  για  το  σύνολο  των
υπηρετούντων της ΕΛ.ΑΣ.
3. Διαρκής  ενημέρωση  των  αστυνομικών  σχετικά  με  την  υποχρέωση
συνδρομής των θυμάτων, παρέμβασης για τη διάσωσή τους και μέριμνας για
την ενημέρωσή τους και παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες.
4. Ειδική ενημέρωση ως προς τις υπάρχουσες δομές υποστήριξης των
θυμάτων ανά γεωγραφική περιφέρεια και ανά περίπτωση (απομάκρυνση του
θύματος, αν το επιθυμεί, από το περιβάλλον θυματοποίησης).
5. Εκπαίδευση μιας ειδικής ομάδας ανά περιοχή ως προς την ενημέρωση
και πρώτη επαφή με θύματα ρατσιστικών εγκλημάτων,  ώστε η ενημέρωση
μέσω φυλλαδίου σε γλώσσα που καταλαβαίνει το θύμα να μην αντικαθιστά
την ενημέρωση από εξειδικευμένο προσωπικό.
6. Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία των αστυνομικών τμημάτων όλης
της  επικράτειας  με  κυβερνητικούς  ή  μη  κυβερνητικούς  φορείς  και
μεταναστευτικές  κοινότητες  για  την  παροχή  ιατρο-κοινωνικής  βοήθειας,
νομικής συνδρομής και διερμηνείας ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του
θύματος στην αστυνομία.
7. Συνεχής  αξιολόγηση  της  ανταπόκρισης  του  σώματος  ως  προς  την
Εγκύκλιο  «Η  αντιμετώπιση  του  ρατσισμού,  της  ξενοφοβίας  και  των
διακρίσεων κατά την αστυνομική δράση» (8/11/2014).
8. Κατάλληλη  διάχυση  της  γνώσης  για  την  απαγόρευση  επιστροφής
αλλοδαπού που είναι θύμα ή ουσιώδης μάρτυρας εγκλήματος με ρατσιστικά
χαρακτηριστικά ή ρητορικής του μίσους (ν. 927/1979) και προσέρχεται προς
υποβολή καταγγελίας ή αναφορά του περιστατικού στις αρμόδιες αστυνομικές
αρχές (άρθρο 41 του Ν. 3907/2011 ).
9. Επιτάχυνση  της  διαδικασίας  ταυτοποίησης  αλλοδαπού  χωρίς
νομιμοποιητικά έγγραφα θύματος ρατσιστικής βίας, προκειμένου να συντμηθεί
κατά το ελάχιστο δυνατό ο περιορισμός της ελευθερίας του.
10. Έκδοση  ειδικής  εγκυκλίου  για  την  αξιοπρεπή  μεταχείριση  ΛΟΑΤΚΙ
ατόμων  προκειμένου  οι  αστυνομικοί  να  έχουν  σαφείς  οδηγίες  και  να
αποφεύγεται η δευτερογενής θυματοποίηση.
11. Προστασία  των  δικαιωμάτων  των  υπερασπιστών  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, δηλαδή όσων ατόμων και φορέων προωθούν και προστατεύουν
τα ανθρώπινα δικαιώματα.
12. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιολόγησης από κοινού με την κοινωνία
των πολιτών των στοιχείων σχετικά με τα ρατσιστικά εγκλήματα με σεβασμό
στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
13. Δημοσιοποίηση της ποιοτικής ανάλυσης των στοιχείων που συλλέγει
και η επεξεργάζεται η ΕΛ.ΑΣ. ως προς τα ρατσιστικά εγκλήματα.



Β. Αντιμετώπιση της αστυνομικής βίας με ρατσιστικό κίνητρο
1. Πρόβλεψη ειδικής διαδικασίας στο  πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου
εντός  της  ΕΛ.ΑΣ.  για  την  ταχύτερη  εξέταση  αυθαιρεσιών  με  ρατσιστικό
κίνητρο. 
2. Δημοσιοποίηση  των  σχετικών  στοιχείων,  ιδίως  της  πορείας  των
καταγγελιών,  προκειμένου  να  ενισχυθεί  περαιτέρω  η  διαφάνεια  και  η
εμπιστοσύνη των θυμάτων στην ΕΛ.ΑΣ.

Προς  το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και τις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές
1. Αποχή  από  την  τροποποίηση  του  ισχύοντος  ά.  81Α  ΠΚ  και
κωδικοποίηση των θετικών νομοθετικών μέτρων που έχουν ληφθεί  για την
υποστήριξη των θυμάτων ρατσιστικής βίας. 
2. Ενίσχυση των εργασιών της Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό των
δράσεωνγια την αντιμετώπιση των ρατσιστικών εγκλημάτων.
3. Ενίσχυση  των  δράσεων  συντονισμού  των  υπηρεσιών  υποστήριξης
θυμάτων ρατσιστικής βίας βάσει του Ν. 4478/2017. 
4. Νομοθετική  πρόβλεψη  για  την  προστασία  των  υπερασπιστών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
5. Διασφάλιση  της  άμεσης  παραπομπής  των  ανήλικων  θυμάτων  στις
Υπηρεσίες  Επιμελητών  Ανηλίκων και  Κοινωνικής  Αρωγής  του  Υπουργείου
Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  λόγω  ιδιαίτερου
κινδύνου να υποστούν δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση.
6. Διασφάλιση  εγγυήσεων  σχετικά  με  το  διορισμό  διερμηνέων  που
εκλέγονται  κατά  προτίμηση  μεταξύ  των  προσώπων  που  συνήθισαν  να
συνεννοούνται με το κωφό ή άλαλο θύμα. 
7. Λήψη μέτρων για την προστασία και την αποτροπή στοχοποίησης του
διερμηνέα.
8. Ειδική  εκπαίδευση  των  προσώπων  που  καλούνται  να  εξετάσουν
θύματα σεξουαλικής βίας, βίας λόγω φύλου ή ενδοοικογενειακής βίας.
9. Ορισμός συγκεκριμένου ατόμου με την αρμοδιότητα να ενημερώνει το
θύμα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και σε όλα τα στάδια.
10. Πρόληψη  καταχρηστικής  ανάκλησης  της  αίτησης  πληροφοριών  από
θύμα (άρθρο 59 παρ. 3 Ν. 4478/2017).
11. Σε  συνεργασία  με  τις  δικαστικές  αρχές,  λήψη  ειδικών  μέτρων
προστασίας της ασφάλειας του θύματος (είσοδος/έξοδος από τα δικαστήρια
και τις εισαγγελίες, απόσταση από κατηγορούμενο κλπ.).
12. Ενδελεχής  μελέτη  και  συζήτηση  μεταξύ  επιστημονικών  και
επαγγελματικών φορέων για την διερεύνηση της προσαρμογής του θεσμού
της αποκαταστατικής  δικαιοσύνης στα  ρατσιστικά εγκλήματα  (άρθρο 63 Ν.
4478/2017).

Προς το Υπουργείο Υγείας και τους Ιατρικούς Συλλόγους
1. Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων  για  την  εφαρμογή  του  Ν.  4478/2017,  ιδίως  ως  προς  τη
διενέργεια ιατρικών εξετάσεων κατά το άρθρο 66 στοιχ. γ) Ν. 4478/2017. 



2. Ενημέρωση και επιμόρφωση του ιατρικού προσωπικού ως προς τους
πολιτισμικούς παράγοντες  της διαχείρισης θυμάτων ρατσιστικής βίας,  αλλά
και τις ειδικές περιστάσεις σε σχέση με θύματα ΛΟΑΤΚΙ. 
3. Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ψυχικής υγείας σε ζητήματα
ταυτότητας  φύλου και  σεξουαλικού  προσανατολισμού λόγω συνεχιζόμενων
αναφορών για κακοποιητικές συμπεριφορές κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, κατά
παράβαση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νοσημάτων και Συναφών
Προβλημάτων Υγείας (ICD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και
του  Διαγνωστικού  και  Στατιστικού  Εγχειριδίου  Ψυχικών  Διαταραχών
(Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorders,  DSM)  της
Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας (American Psychiatric Association, APA).
4. Σεβασμός της αρχής ως προς τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων
από άτομο του ιδίου φύλου και μετάθεση του βάρους επιλογής στο θύμα κατά
το άρθρο 69 παρ.  1  δ)  Ν 4478/2017 μόνο σε εξαιρετικές  περιπτώσεις  μη
διαθεσιμότητας ιατρικού προσωπικού. 

Προς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών και μέτρων πουμπορούν να συμβάλουν
στην  ένταξη  των  προσφύγων  και  των  μεταναστών,  στον  περιορισμό  των
πιέσεων  που  δέχονται  οι  τοπικές  κοινωνίες  (ιδίως  των  νησιών-σημείων
εισόδου),  και  επομένως  στην πρόληψη ή  ελαχιστοποίηση  των κοινωνικών
εντάσεων,  που  με  τη  σειρά  τους  δημιουργούν  πρόσφορο  έδαφος  για
ξενοφοβικές  εκδηλώσεις  και  ρατσιστική  συμπεριφορά.  Τέτοια  μέτρα,
ενδεικτικά, είναι:
1. Σημαντική βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και  λήψη κατάλληλων
μέτρων,  ιδίως  για  τα  ευάλωτα  άτομα,  καθώς  και  δημιουργία  συνθηκών
ουσιαστικής  ασφάλειας  σε  όλους  τους  χώρους  υποδοχής,  στα  Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και στις Δομές υποδοχής στην ενδοχώρα
. 
2. Ταχύτερη καταγραφή και διαχείριση των αιτημάτων ασύλου όλων των
εθνικοτήτων.
3. Τυποποίηση  και  επιτάχυνση  των  διαδικασιών  καταγραφής  και
υποδοχής των ασυνόδευτων ανηλίκων, με κατάλληλες διαδικασίες φροντίδας
και παραπομπών.
4. Επανεξέταση του γεωγραφικού περιορισμού στα νησιά. 
5. Ολιστική  αντιμετώπιση  των  ζητημάτων  που  συνδέονται  με  το
μεταναστευτικό  και  προσφυγικό,  με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για όλη τη
χώρα.
6. Λήψη προληπτικών μέτρων προς αποφυγή της θυματοποίησης των
προσφύγων  οι  οποίοι  θα  αποχωρούν  από  τα  διαμερίσματα  του
προγράμματος ESTIA. 

Προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
1. Εκπόνηση εύληπτου οδηγού για την σχολική κοινότητα σχετικά με την
κατανόηση και τη διαχείριση περιστατικών βίας με ρατσιστικό, ομοφοβικό και
τρανσφοβικό κίνητρο και διασύνδεση με έμπειρους φορείς της κοινωνίας των
πολιτών, οι οποίοι υλοποιούν ειδικά προγράμματα. 
2. Ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου καταπολέμησης της ενδοσχολικής
ρατσιστικής, ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας με την έμπρακτη συμμετοχή
των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. 



3. Ένταξη μαθήματος  σεξουαλικής  αγωγής στην  πρωτοβάθμια  και  στη
δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  με  σκοπό  την  άρση  στερεοτύπων  και
προκαταλήψεων  σχετικά  με  την  ταυτότητα  φύλου  και  τον  σεξουαλικό
προσανατολισμό  και  τη  δημιουργία  ενός  συμπεριληπτικού  και  ασφαλούς
σχολικού περιβάλλοντος.
4. Προώθηση διαπολιτισμικού  και  διαθρησκευτικού  διαλόγου με  σκοπό
την άρση στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

Προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
1. Εκπόνηση  οδηγού  για  τους  εργαζομένους  στα  ΜΜΜ
(συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΛ)  για  την  κατανόηση των  υποχρεώσεων
σεβασμού κάθε επιβάτη ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής
καταγωγής,  γενεαλογικών  καταβολών,  θρησκείας,  αναπηρίας,  σεξουαλικού
προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.
2. Πρόβλεψη  ειδικών  σχετικών  ρητρών  στις  συμβάσεις  παραχώρησης
δρομολογίων. 
3. Διερεύνηση των περιστατικών στα οποία εμπλέκονται υπάλληλοι. 
4. Πρόβλεψη  αναλογικών  πειθαρχικών  ποινών  για  παράβαση  της
υποχρέωσης σεβασμού κάθε επιβάτη ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής
ή  εθνοτικής  καταγωγής,  γενεαλογικών  καταβολών,  θρησκείας,  αναπηρίας,
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Προς το Υπουργείο Επικρατείας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας
1. Επιμόρφωση  και  ευαισθητοποίηση  διοικήσεων  και  δημοσιογράφων,
συντακτών και παρουσιαστών ηλεκτρονικών, έντυπων και τηλεοπτικών ΜΜΕ,
αναφορικά  με  την  ειδησεογραφική  κάλυψη  εγκλημάτων  μίσους,  την
προστασία  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  τον  τερματισμό
(ανα)παραγωγής  αρνητικών στερεοτύπων για  συγκεκριμένες  πληθυσμιακές
ομάδες, μέσω της διοργάνωσης ειδικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και της
έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών. 

2.  Κάθειρξη 13 χρόνων χωρίς αναστολή για πυροβολισμό κατά Σύρου
πρόσφυγα

Κάθειρξη 13 ετών χωρίς αναστολή επέβαλε στις 19 Απριλίου 2019 το Μικτό
Κακουργιοδικείο Χίου στον 79χρονο από τη Μόρια, ο οποίος τον Ιούλιο του
2018  είχε  πυροβολήσει  15χρονο  τότε  Σύρο  πρόσφυγα  με  κυνηγετική
καραμπίνα, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και στα κάτω άκρα67.

Το  δικαστήριο  σύμφωνα  με  ανακοίνωση  της  οργάνωσης  HIAS  Greece,  η
οποία  εκπροσώπησε  το  θύμα  που  είχε  δηλώσει  παράσταση  πολιτικής
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αγωγής, έκανε δεκτή την πρόταση της εισαγγελέα και καταδίκασε το δράστη
για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και
για παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της
υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε άμυνα και ότι το έγκλημα
διαπράχθηκε εν βρασμώ ψυχής.

Ο καταδικασθείς έχει στο παρελθόν καταδικασθεί ξανά σε πολυετή κάθειρξη
για το φόνο της γυναίκας του, ποινή την οποία και εξέτισε, ενώ διαμένει σε
σπίτι μέσα σε κτήμα πολύ κοντά στον καταυλισμό του Κέντρου Υποδοχής και
Ταυτοποίησης  της  Μόριας.  Οι  πληροφορίες  που  είχαν  δει  το  φως  της
δημοσιότητας μετά το συμβάν τον έφερναν να έχει  χρησιμοποιήσει πολλές
φορές το όπλο του για να απομακρύνει από την ιδιοκτησία του πρόσφυγες και
μετανάστες.  Ενώ  πυροβόλησε  το  15χρονο  Σύρο  μπροστά  στα  μάτια  των
γονιών του και του ανήλικου αδελφού του. Η οικογένεια είχε φύγει από τον
καταυλισμό  κατά  τα  επεισόδια  που  είχαν  τότε  προηγηθεί  ανάμεσα  σε
αραβόφωνους και Αφγανούς αιτούντες άσυλο προκειμένου να προστατευθεί.
Περίμεναν  δηλαδή  να  ηρεμήσουν  τα  πράγματα  για  να  επιστρέψουν  στον
καταυλισμό.

Με ανακοίνωσης της οργάνωση HIAS Greece, χαιρετίζει  την απόφαση του
δικαστηρίου «η οποία στέλνει  ένα ηχηρό και  ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια  σε
κάθε είδους αυτοδικία.».

3. Καταδίκη από το Εφετείο για τη ρατσιστική δολοφονία του Λουκμάν

Με ομόφωνη απόφαση,  στις  6/5/2019 το  Μεικτό  Ορκωτό Εφετείο  Αθηνών
κηρύσσει  ενόχους  τους  Χρ.  Στεργιόπουλο  και  Διον.  Λιακόπουλο  για  τη
δολοφονία του Πακιστανού μετανάστη Σαχζάτ Λουκμάν68.

Το  δικαστήριο  σε  μια  αίθουσα  ασφυκτικά  γεμάτη  και  υπό  αυστηρά  μέτρα
ασφαλείας,  έκρινε  ενόχους  τους  κατηγορουμένους  για  τέλεση
ανθρωποκτονίας με άμεσο δόλο και αντικειμενική σύμπραξη στην εκτέλεση
της πράξης. Αποφάνθηκε επίσης πως πρόκειται για έγκλημα με ρατσιστικά
κίνητρα  καθώς  οι  δράστες  γνώριζαν  ότι  το  θύμα  είναι  αλλοδαπός  όταν
συναποφάσισαν  την  ανθρωποκτονία  την  οποία  εκτέλεσαν  με  διαδοχικές
πράξεις. 

Να σημειώσουμε πως στο πλευρό του πατέρα του αδικοχαμένου Λουκμάν -
μέσα  στη  δικαστική  αίθουσα- βρίσκεται  ο  συντονιστής  της  ΚΕΕΡΦΑ  και
υποψήφιος  δήμαρχος  Αθηνών,  Πέτρος  Κωνσταντίνου,  ο  πρόεδρος  της
Πακιστανικής  Κοινότητας  Ελλάδας, Τζαβέντ  Ασλάμ  και  η  βουλευτής  του
ΣΥΡΙΖΑ, Αννέτα Καββαδία.  Πολλά άτομα βρίσκονται  έξω από την αίθουσα
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του Εφετείου  καθώς  δεν  τους  επιτράπηκε  η  είσοδος  λόγω  της  μικρής
χωρητικότητας (σ.σ. της αίθουσας).

 «Τα  αιτήματα  των  κατηγορουμένων  για  αναγνώριση  ελαφρυντικών  λόγω
προτέρου  έντιμου  βίου,  ειλικρινούς  μεταμέλειας  και  μεταγενέστερης  καλής
συμπεριφοράς  έχουν  την  έννοια  να  σπάσουν  τα  ισόβια»  ανέφερε  ο
εισαγγελέας και αφού ανέλυσε το σκεπτικό του, πρότεινε να απορριφθούν τα
αιτήματα επειδή το δικαστήριο δεν έχει τα στοιχεία.

«Στέκομαι  με  συμπάθεια  απέναντι  σε  αυτά  τα  παιδιά,  εκτιμώ  ότι
παραπλανήθηκαν,  αλλά  ζητώ  να  απορριφθούν  τα  αιτήματά  τους  για
αναγνώριση ελαφρυντικών», ανέφερε.

Η  έδρα  αποσύρθηκε  για  να  συσκεφθεί  επί  των  αιτημάτων  των
κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών, απόφαση που θα κρίνει αν η
ποινή  των  καταδικασθέντων  θα  παραμείνει  ισόβια,  όπως  και  στον  πρώτο
βαθμό, ή όχι.

4. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
που  καταδίκασε  την  Ελλάδα  για  εξευτελιστική  συμπεριφορά  της
αστυνομίας απέναντι σε Αφγανούς μετανάστες

Για «επίδειξη δύναμης» εγκάλεσε - με απόφασή του που δημοσιοποιήθηκε
στις 27/4/2019 - το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους
αστυνομικούς οι οποίοι,  στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον Αφγανό
φυγόδικο που τους είχε ξεφύγει,  μέσα από τα χέρια τους, στα δικαστήρια,
ξέσπασαν  με  βία,  στις  έρευνες  που  έκαναν,  σε  βάρος  10  ομοεθνών  του,
επιδεικνύοντας απάνθρωπη και εξευτελιστική συμπεριφορά απέναντί τους69. 
Η έφοδος των αστυνομικών σε κτίριο όπου διέμεναν οι Αφγανοί και κυρίως η
βαναυσότητα με την οποία τους μεταχειρίστηκαν, έφεραν τη χώρα μας στο
«εδώλιο»  του  Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  που
καταδίκασε  το  ελληνικό  κράτος  ,  υποχρεώνοντάς  το  στην  καταβολή
αποζημίωσης στα θύματα της απρόκλητης επίθεσης.
Ύστερα από σχεδόν οκτώ χρόνια με τους αστυνομικούς να είναι ελεύθεροι, με
αναστολή, οι Αφγανοί μετανάστες προσέφυγαν στο ΕΔΔΑ, καταγγέλλοντας τη
βίαιη επίθεση που δέχτηκαν από αστυνομικούς, το Δεκέμβριο του 2004.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, οι αστυνομικοί, αναζητώντας τον Αφγανό
που είχε αποδράσει από αίθουσα δικαστηρίου, στις 14 Δεκεμβρίου του 2004,
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εισέβαλαν  στο  κτίριο  όπου  ζούσαν,  ομοεθνείς  του  και  άρχισαν  να  τους
κτυπούν,  προσπαθώντας  να  αντλήσουν  πληροφορίες  που  θα  τους
οδηγούσαν στα ίχνη του.

Όπως αναφέρουν οι Αφγανοί στην προσφυγή τους, «ξύπνησαν όλους τους
ανθρώπους που διαμένουν εκεί, τους οδήγησαν στο σαλόνι του κτιρίου και
τους  ανάγκασαν  να  κοιτάξουν  τον  τοίχο.  Στη  συνέχεια  τους  έδειξαν  μια
φωτογραφία του φυγόδικου, ζητώντας τους να τον γνωρίσουν και αν τον είχαν
δει στην περιοχή.

Τελικά,  τους  κλώτσησαν  και  τους  χτύπησαν  με  μπαστούνια.  Την  επόμενη
μέρα επέστρεψαν στο κτίριο και επανέλαβαν τις πράξεις τους. Επιπλέον, ένας
από τους προσφεύγοντες ισχυρίστηκε ότι είχε υποστεί κακομεταχείριση στο
αστυνομικό τμήμα στις 15 Δεκεμβρίου 2004».

Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά από τα θύματα, να φέρουν σωματικές βλάβες.

Για την υπόθεση διεξήχθη διοικητική έρευνα και πειθαρχική διαδικασία. Τον
Ιούνιο του 2006 το Πειθαρχικό Συμβούλιο επέβαλε προσωρινή αναστολή έξι
μηνών στους δύο αστυνομικούς, κυρώσεις όμως που έμειναν μόνο στα χαρτιά
καθώς ουδείς ήταν πλέον στην υπηρεσία.

Όσον  αφορά  την  ποινική  διαδικασία,  το  Μάρτιο  του  2012,  και  οι  δύο
αστυνομικοί,  καταδικάστηκαν,  ο  μεν  πρώτος  σε  φυλάκιση  20  μηνών  και
δεύτερος σε φυλάκιση 25 μηνών, με αναστολή.

Όλοι οι  Αφγανοί κατέθεσαν αγωγή αποζημιώσεως σε βάρος του ελληνικού
Δημοσίου αλλά και προσφυγή στο ΕΔΔΑ, βασιζόμενοι, ειδικότερα, στο άρθρο
3  (απαγόρευση  βασανιστηρίων  και  απάνθρωπης  ή  ταπεινωτικής
μεταχείρισης) και στο άρθρο 6 (δικαίωμα δίκαιης δίκης). Εκτός από τη βίαιη
συμπεριφορά  των  αστυνομικών,  κατήγγειλαν  και  τη  μακρά  διάρκεια  της
έρευνας αλλά και την αναποτελεσματικότητα των ερευνών. Όπως ανέφεραν,
περίπου 5χρόνια διήρκεσε το προκαταρκτικό  στάδιο της ποινικής έρευνας,
που διήρκεσε πέντε χρόνια με μία περίοδο αδράνειας μεγαλύτερη του ενός
έτους, γεγονός που ενδέχεται να έθεσε σε κίνδυνο τον όγκο και την ποιότητα
των αποδεικτικών στοιχείων.

Οι εκθέσεις των ιατροδικαστών είχαν έλλειψη ακρίβειας ενώ η δικογραφία δεν
περιείχε καν τις καταθέσεις των θυμάτων! Περιείχαν απλώς αναφορές ότι δεν
είχαν  βρεθεί  τραυματισμοί,  χωρίς  να  διευκρινίζεται  εάν  η  εξέταση
πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή διερμηνέα, καθώς οι προσφεύγοντες δεν
μιλούσαν ελληνικά.

Και  βέβαια  δεν  είχε  αναζητηθεί  η  πιθανότητα  ρατσιστικού  κινήτρου καθώς
ουδέποτε εξετάστηκε εάν οι κατηγορούμενοι είχαν εμπλακεί σε βίαιες πράξεις



και περιστατικά με φυλετική χροιά στο παρελθόν ή αν είχαν συγγενείς,  για
παράδειγμα, με ρατσιστικές ιδεολογίες.

Τα  δικαστήρια  δεν  είχαν  δώσει  τη  δέουσα  προσοχή  σε  ορισμένους
παράγοντες,  συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι  οι  αστυνομικοί  είχαν
ενεργήσει  στο  πλαίσιο  μιας  άτυπης  επιχείρησης,  δεν  είχαν  λάβει  ένταλμα
σύλληψης ή έρευνας, δεν υπήρξε αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της χρήσης βίας
από τους αστυνομικούς και της συμπεριφοράς των προσφευγόντων (οι οποίοι
δεν είχαν επιχειρήσει να επιτεθούν στους αστυνομικούς και δεν είχαν ασκήσει
βίαιη συμπεριφορά) και ένας από τους προσφεύγοντες ήταν ανήλικος κατά
τον κρίσιμο χρόνο.

Τα  εθνικά  δικαστήρια  είχαν  αναγνωρίσει  την  ύπαρξη  ελαφρυντικών
περιστάσεων  και  είχαν  επιβάλει  ποινές  με  αναστολή,  με  αποτέλεσμα  οι
αστυνομικοί να μην εκτίσουν ποτέ τις ποινές. Τέλος, οι πειθαρχικές κυρώσεις
(εξαμηνιαία προσωρινή αναστολή) δεν είχαν επιβληθεί.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΔΔΑ, η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν
«απάνθρωπη και εξευτελιστική» και για το λόγο υποχρεώθηκε η Ελλάδα να
καταβάλει 26.000 ευρώ σε έναν από τους προσφεύγοντες, ποσό 19.500 ευρώ
σε κάθε έναν από τους τέσσερις προσφεύγοντες και 16.000 ευρώ σε άλλους
τέσσερις  για  ηθική  βλάβη  που  υπέστησαν.  Επίσης,  επιδικάσθηκε  στους
προσφεύγοντες από κοινού συνολικά το ποσό των 500 ευρώ για τα έξοδα και
τις δικαστικές δαπάνες.

5. Ομόφωνα αθώα τα θύματα της ρατσιστικής επίθεσης στην πλατεία
Σαπφούς στη Μυτιλήνη

Ομόφωνα  αθώοι  κρίθηκαν  στις  9  Μαϊου  2019  από  το  τριμελές
πλημμελειοδικείο  Μυτιλήνης,  οι  120  πρόσφυγες  από  το  Αφγανιστάν  που
δέχθηκαν ρατσιστική επίθεση τη νύχτα της 22ας Απριλίου 2018 στην πλατεία
Σαπφούς από ομάδα ακροδεξιών και βρέθηκαν κατηγορούμενοι για κατάληψη
δημόσιου  χώρου,  στάση  και  αντίσταση  κατά  της  αρχής70.  Πρόσφυγες  και
αλληλέγγυοι  που  γέμισαν  το  διαστήριο  για  συμπαράσταση,  δέχθηκαν  την
απόφαση με χειροκροτήματα.

Στο  δικαστήριο  βρέθηκαν  σήμερα  οι  20  από  τους  120  κατηγορούμενους
πρόσφυγες ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους ,
ενώ  μεταξύ  των  κατηγορουμένων  και  δύο  Έλληνες  αλληλέγγυοι  τη  νύχτα
εκείνη στην επίθεση που δεχόταν η ομάδα προσφύγων.

70http://voreioaigaio.ert.gr/frontpage/omofona-athoa-ta-thymata-tis-ratsistikis-  
epithesis-stin-plateia-sapfoys/?
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Μετά τις καταθέσεις των τριών αστυνομικών μαρτύρων κατηγορίας και των
δεκάδων μαρτύρων υπεράσπισης, ο εισαγγελέας εισηγήθηκε αθώωση και για
τις τρεις κατηγορίες καθώς όπως είπε από τη στιγμή που δεν εμποδίζονταν η
διέλευση της πλατείας,  παρά τις ενστάσεις  δε διαπιστώθηκε κατάληψη της
πλατείας,  ενδεχομένως  να  υπήρξε  αναστάτωση  και  αντίδραση
καταστηματαρχών , αλλά δεν εμποδιζόταν η διέλευση στο χώρο. Επίσης ούτε
αντίσταση  αποδείχτηκε  τόνισε  ο  εισαγγελέας  και  εισηγήθηκε  αθώωση  ,
απόφαση την οποία υιοθέτησε ομόφωνα η έδρα.

Την  ικανοποίησή  τους  εξέφρασαν  μιλώντας  στην  ΕΡΤ  Αιγαίου  οι  τρεις
δικηγόροι υπεράσπισης , ήταν είπαν μια δίκαιη απόφαση καθώς δε μπορεί να
ποινικοποιείται  μια  ειρηνική  διαμαρτυρία.  Εξέφρασαν  όμως  τον
προβληματισμό τους για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην υπόθεση
της ρατσιστικής επίθεσης που δέχθηκαν οι πρόσφυγες τη νύχτα εκείνη στην
πλατεία  Σαπφούς.  Ναι  μεν  πρόκειται  για  υποθέσεις  κακουργηματικού
χαρακτήρα για πολλούς από τους 26 που ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία
για  τη  συμμετοχή  τους  τη  βραδιά  εκείνη  ,  αλλά  δεν  έχει  προχωρήσει  η
διαδικασία.

5. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

Α) Κέντρα υποδοχής αιτούντων άσυλο

1. Δύσκολες συνθήκες χειμωνιάτικης κακοκαιρίας στους καταυλισμούς 

των προσφύγων

Στις  5  Ιανουαρίου  2019,  κι  ενώ  η  Ελλάδα  δεχόταν  απανωτά  χτυπήματα

κακοκαιρίας,  η  περιφερειάρχης  Βορείου  Αιγαίου,  Χριστίνα  Καλογήρου,

αναφέρθηκε στη δραματική κατάσταση που ζούσαν χιλιάδες πρόσφυγες  και

μετανάστες,  κυρίως Αφρικανοί,  καθώς δεν ήταν συνηθισμένοι  σε συνθήκες

πολικού ψύχους71. Με το θερμόμετρο να είναι ακόμη και κάτω από το μηδέν η

κ.  Καλογήρου  κατήγγειλε  ότι  χιλιάδες  ταλαιπωρημένοι  πρόσφυγες  και

μετανάστες  ζουν  αυτή  τη  στιγμή,  με  το  κρύο  τσουχτερό,  σε  καλοκαιρινές

σκηνές.

Ο  γενικός  γραμματέας  Μεταναστευτικής  Πολιτικής,  Μιλτιάδης  Κλάπας,

επισκέφθηκε τη Σάμο μόλις στις 4 Ιανουαρίου το απόγευμα, προκειμένου να

71 https://www.in.gr/2019/01/05/greece/pethainontas-sto-kryo-kyvernisi-egkateleipse-

tous-prosfyges-stous-kataylismous/?

fbclid=IwAR1ZfuWWmCHjlhaFbVaN3bUjWIubKdMUVBkLvUSYwEHW3Kbm0oZhHB

mHL9s



παραστεί σε σύσκεψη με αντικείμενο τον εντοπισμό ζεστών χώρων, ώστε να

μεταφερθούν οι άνθρωποι με τις οικογένειες τους.

Όπως υπογράμμισε ωστόσο η κ. Καλογήρου, δεν υπάρχουν τέτοιοι  χώροι,

ενώ  και  ο  στρατός  δήλωσε  αδυναμία  φιλοξενίας.  Και  οι  πρόσφυγες  και

μετανάστες,  οικογένειες  με  μικρά  παιδιά  ζουν  κάτω  από  απάνθρωπες

συνθήκες κι ενώ αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας από τη Δευτέρα.

Όχι μόνο στη Σάμο, αλλά και στη Χίο και φυσικά στη Λέσβο και τη Μόρια, οι

άνθρωποι αυτοί είχαν αφεθεί στο έλεος της κακοκαιρίας και προσπαθούν να

επιβιώσουν στους καταυλισμούς χωρίς προστασία.

Οι  τέντες  της  Ύπατης  Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τους  πρόσφυγες  που

απλώθηκαν  πάνω  από  τις  σκηνές  προφύλαξαν  όσο  γινόταν  από  τη

χιονόπτωση,  αλλά  δεν  μπορούσαν  να  ζεστάνουν  τους  ανθρώπους  που

απεγνωσμένα προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να ζεσταθούν.

Σωτήριες  αποδείχθηκαν οι  καντίνες  γύρω από τον καταυλισμό,  που με τις

πλαστικές,  ημιυπαίθριες κατασκευές  συγκέντρωσαν γύρω από ξυλόσομπες

κόσμο, που στην πλειονότητά του έβλεπε για πρώτη φορά στη ζωή του χιόνι.

Η  όλη  κατάσταση  προκάλεσε  και  διαμαρτυρίες  με  κόσμο  που  έλεγε  πως

«πεθαίνει  από  το  κρύο»  ενώ  δεν  έλειψαν  και  κινήσεις  πανικού.  Κάποιοι

άρχισαν να τρέχουν προς τη Μυτιλήνη (απόσταση πέντε χιλιομέτρων) για να

βρουν  μέρος  να  ζεσταθούν. Αντίθετα  με  την  κατάσταση  που  επικρατούσε

στον καταυλισμό της Μόριας στον Καρά Τεπέ όλα ήταν διαφορετικά. Εκεί οι

πρόσφυγες,  κυρίως  οικογένειες  και  ευάλωτες  ομάδες,  διέμεναν  σε

θερμαινόμενα κοντέινερ και σε θερμαινόμενους πλαστικούς οικίσκους.

2. Αναζήτηση νέου χώρου για μετεγκατάσταση του Κέντρου Υποδοχής
της Χίου

Με  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  που  δημοσιεύτηκε  στις  12
Φεβρουαρίου 2019 στη «Διαύγεια», το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
ζήτησε  να  μισθώσει  έκταση  στη  Χίο,  προκειμένου  να  μετεγκαταστήσει  το
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) από τη θέση της ΒΙΑΛ72.

72https://www.tanea.gr/2019/02/13/greece/xios-anazitisi-neou-xorou-gia-  
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Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
προτίθεται  να  μισθώσει  έκταση  συνολικής  επιφάνειας  40  στρεμμάτων,
προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί  Κέντρο Υποδοχής και  Ταυτοποίησης και
προσωρινή Δομή Φιλοξενίας χωρητικότητας 1.500 ατόμων.

Η απόφαση για την επιλογή της προς μίσθωση έκτασης θα ληφθεί από τον
υπουργό  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  ύστερα  από  εισήγηση  τριμελούς
επιτροπής και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ότι θα είναι τα πέντε χρόνια
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον πέντε χρόνια.

3.  Κλείσιμο του Κέντρου Υποδοχής στη Σάμο,  κατασκευή καινούριου
Κέντρου και εγκατάσταση "Ζέπελιν"

Στις  12  Απριλίου  2019  υπογράφηκε  από  το  υπουργείου  Μεταναστευτικής
Πολιτικής η σύμβαση ενοικίασης του χώρου, στον οποίο θα κατασκευαστεί το
νέο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Σάμο73.

Πρόκειται  για  τρία  όμορα οικόπεδα που ανήκουν σε ιδιώτες  και  η  σχετική
απόφαση  μίσθωσής  τους  έχει  δημοσιευτεί  στη  «Διαύγεια».  Τα  οικόπεδα
βρίσκονται στην περιοχή Ζερβού, σε απόσταση περίπου έξι χιλιομέτρων από
το  Βαθύ.  Όπως  αναφέρουν  στο  ΑΠΕ-ΜΠΕ  πηγές  του  υπουργείου
Μεταναστευτικής  Πολιτικής,  οι  εργασίες  κατασκευής  του  νέου  Κέντρου
Υποδοχής  προγραμματίζεται  να  ξεκινήσουν  άμεσα  με  στόχο  να  έχουν
ολοκληρωθεί  μέσα στο  καλοκαίρι.  Το  νέο  ΚΥΤ θα διαθέτει  περίπου 1.200
θέσεις, ενώ ο χώρος του σημερινού Κέντρου θα παραχωρηθεί στο δήμο για
να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων.

Εξάλλου, 494 αιτούντες διεθνή προστασία αναχώρησαν στις αρχές Απριλίου
2019 από τη Σάμο για να κατευθυνθούν σε δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα.
Επίσης  αναχώρησαν  από  τη  Σάμο  και  έντεκα  ασυνόδευτοι  ανήλικοι  με
κατεύθυνση  ξενώνες  φιλοξενίας  στην  ηπειρωτική  Ελλάδα.  Επίσης,  την
προσεχή Τρίτη έχει  προγραμματιστεί  να αναχωρήσουν από τη Σάμο άλλοι
δέκα ασυνόδευτοι ανήλικοι προς την ενδοχώρα. Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές
του  υπουργείου,  το  επόμενο  χρονικό  διάστημα  θα  εντατικοποιηθούν  οι
μεταφορές  με  στόχο την  αποσυμφόρηση του  νησιού.  Σύμφωνα με  τα  πιο
πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων,
Μετανάστευσης και Ασύλου, στο νησί βρίσκονται 3.940 άτομα, η πλειοψηφία
των οποίων στο ΚΥΤ.

Είναι  χαρακτηριστικό ότι  σύμφωνα με συνέντευξη της δικηγόρου  Μαρίζας
Κορονιώτη,  μέλους της Νομικής Υπηρεσίας  του Ελληνικού Συμβουλίου για
τους Πρόσφυγες, το Φεβρουάριο του 2019, το προσφυγικό camp της Σάμου
όπου συνυπάρχουν σκουπίδια,  ποντίκια,  λύματα  και  4.200 στοιβαγμένοι  –
εγκλωβισμένοι πρόσφυγες, σε ένα χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου
70074.
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Χιλιάδες  πρόσφυγες  στο  ΚΥΤ  της  Σάμου  δίνοντας  αγώνα  καθημερινής
επιβίωσης  στερούμενοι  τα  απολύτως  αναγκαία  προσπαθούν  απλά  να
επιζήσουν,  χωρίς  σωστή  παροχή  πόσιμου  νερού,  χωρίς  γιατρούς  και
ιατρικοφαρμακευτική  περίθαλψη,  με  ακατάλληλο  και  σε  μικρές  ποσότητες
φαγητό, χωρίς θέρμανση, χωρίς καμιά λειτουργική τουαλέτα, χωρίς να έχουν
τίποτα να περιμένουν.  Οικογένειες  και  παιδιά που ζουν κάτω από δένδρα,
μέσα  σε  λασπωμένα  ρέματα  και  χωράφια,  σε  αυτοσχέδιες  σκηνές  και
παραπήγματα, με ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής.

Σχετικά με την εγκατάσταση ενός «Ζέπελιν» στη Σάμο και τις παραχωρήσεις
υποδομών και  χώρων του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου,  το  Κεντρικό  Συμβούλιο
επιστημόνων  (ΔΕΠ)  του  Πανεπιστημίου  του  Αιγαίου  εξέδωσε  στις  23
Αυγούστου 2019 την ακόλουθη ανακοίνωση75 :

"Από  τα  τέλη  του  μηνός  Ιουλίου  2019  έχει  εγκατασταθεί  πάνω  από  το
Καρλόβασι  στη  Σάμο  μήκους  35  μέτρων  αερόπλοιο  τύπου  «Ζέπελιν»,  το
οποίο  διαθέτει  υψηλής  τεχνολογίας  συστήματα  παρακολούθησης.  Το
αερόπλοιο  αυτό  ανήκει  σε  Γερμανική  εταιρεία,  έχει  νοικιαστεί  από  την
FRONTEX και έχει παραχωρηθεί στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
προκειμένου, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού
προστασίας του πολίτη, να παρακολουθεί και να καταγράφει τις προσφυγικές
ροές στην ευρύτερη περιοχή της Σάμου και των Τουρκικών παραλίων. Επίσης
σύμφωνα  με  δηλώσεις  του  Λιμενικού  Σώματος,  για  την  αποτελεσματική
φύλαξη των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
την πάταξη κάθε μορφής εγκληματικότητας. 

Η έλευση του «Ζέπελιν» εντάσσεται στο πλαίσιο τήρησης της συμφωνίας ΕΕ-
Τουρκίας που οδηγεί  στην συνέχιση του εγκλωβισμού των προσφύγων σε
hotspot/φυλακές, στην αύξηση τωνφυλακές, στην αύξηση των απελάσεων και
στην  ένταση  των  μέτρων  καταστολής,  μιας  πολιτικής  που  συνεχίζει  και
διευρύνει η κυβέρνηση της ΝΔ. Με την έλευση του Ζέπελιν δεν περιορίζονται
απλά  οι  δημοκρατικές  και  ατομικές  ελευθερίες  καθώς  και  τα  δημοκρατικά
δικαιώματα των πολιτών αλλά εμπλέκεται όλη η περιοχή ακόμη περισσότερο
στους ανταγωνισμούς, σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις κορυφώνονται. Μέσα
σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ο Σύλλογός
μας,  οι  Υπηρεσίες  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  αποφασίζουν,  ύστερα  από
αίτημα  του  Λιμενικού  Σώματος,  να  παραχωρήσουν  στο  Λιμενικό  και  στην
Frontex, άρα και στην ιδιοκτήτρια γερμανική εταιρεία, άδεια χρήσης δικτύου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σάμο για τη μεταφορά των δεδομένων που
συλλέγει  το Ζέπελιν,  επιπλέον δε τους παραχωρούν πανεπιστημιακό χώρο
της μονάδας της Σάμου για την τοποθέτηση εξοπλισμού τους.
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 Η σημαντική αυτή απόφαση τόσο από πολιτική όσο και  από ακαδημαϊκή
άποψη  δεν  έγινε  ποτέ  γνωστή  στην  πανεπιστημιακή  κοινότητα,  ούτε  έχει
ληφθεί από την Σύγκλητο. Είναι απορίας άξιον ποιοι και για ποιο λόγο την
έλαβαν. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν μπορεί να παίξει το ρόλο αρωγού των
συνοριοφυλάκων στην αστυνόμευση πολιτών, μεταναστών και προσφύγων.
Όλα  αυτά  δεν  συνάδουν  με  τον  ακαδημαϊκό  ρόλο,  την  εκπαιδευτική  και
ερευνητική αποστολή ενός Ιδρύματος όπως είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.
Καλούμε τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου να ακυρώσει  αμέσως την
παραχώρηση  του  δικτύου  όπως  επίσης  την  παραχώρηση  χώρων  και
υποδομών του Πανεπιστημίου στο Λιμενικό, στη Frontex και στην ιδιοκτήτρια
γερμανική  εταιρεία.  Η διεκδίκηση για  άμεση απόσυρση του Ζέπελιν,  όπως
επίσης  οποιασδήποτε  άλλης  συσκευής  παρακολούθησης  πρέπει  να  γίνει
υπόθεση ευθύνης όλου του δημοκρατικού κόσμου". 

Στις 16/10/2019 η εφημερίδα ΤΑΖ του Βερολίνου δημοσιεύει συνέντευξη με
μια πρόσφυγα από την Γκάνα, η οποία κατάφερε να καταθέσει προσφυγή στο
Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  για  τις  κακές  συνθήκες
διαβίωσης στον καταυλισμό στη Σάμο76.

Στην ερώτηση γιατί κατέθεσε την προσφυγή απαντά: «Γιατί δεν καταλαβαίνω
πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν εδώ όλα αυτά. Ήρθαμε γιατί χρειαζόμασταν
βοήθεια, αλλά οι αρχές μας αγνόησαν. Μετά την καταγραφή μας δεν είχαμε
πού να  κοιμηθούμε,  ούτε  καν  μια  κουβέρτα.  Με  τα  τελευταία  μας  χρήματα
έπρεπε να αγοράσουμε από άλλους πρόσφυγες μια σκηνή με τρύπες και να
κοιμηθούμε δίπλα στον κατάμεστο καταυλισμό. Ο άντρας μου, ο αδελφός μου
κι εγώ σε ένα στρώμα. Έβρεχε και μας έτρωγαν τα κουνούπια και τα ποντίκια.
Νύχτες ολόκληρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ και όλα αυτά ενώ είμαι έγκυος».

Η  νεαρή  γυναίκα  από  την  Γκάνα, έγκυος  στον  ένατο  μήνα,  συμπληρώνει
πως «για το φαγητό έπρεπε να περιμένουμε ώρες και ήταν πραγματικά κακό.
Όλη την ημέρα είχαμε ένα μικρό μπουκαλάκι  νερό κατ΄  άτομο.  Σαν έγκυος
πρέπει  να  πίνω  πολύ  νερό,  τουλάχιστον  πέντε  ή  έξι  μικρά  μπουκαλάκια.
Εύχομαι οι δικαστές να έρθουν εδώ στη Σάμο χωρίς προειδοποίηση και να
δουν πώς μας μεταχειρίζονται και κάτω από ποιες συνθήκες ζούμε. Κάποιοι
τρελαίνονται εδώ, άλλοι πεθαίνουν».

Τέλος,  η  νεαρή  πρόσφυγας  εξήγησε  ότι  κατάφερε  να  υποβάλλει  την
προσφυγή μέσω ενός Γερμανού νομικού. Το τηλέφωνό του το βρήκε μέσω
ενός workshop που οργανώθηκε από εθελοντές για τη διαδικασία ασύλου.

4. Η υπερπλήρης δομή στο Κέντρο Υποδοχής στη Μόρια της Λέσβου
επέφερε θανάτους παιδιών
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Στις 26 Αυγούστου 2019 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
(Υ.Α.)  εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την είδηση ότι  ένα 15χρονο αγόρι
σκοτώθηκε  και  άλλοι  δύο  έφηβοι  τραυματίστηκαν  έπειτα  από  καυγά  που
ξέσπασε στις 24 Αυγούστου 2019 το βράδυ στο κέντρο υποδοχής στη Μόρια
της  Λέσβου77.  Παρά  τις  άμεσες  ενέργειες  των  αρχών  και  του  ιατρικού
προσωπικού,  ο  θάνατος  του  αγοριού  ανακοινώθηκε  στο  Βοστάνειο
Νοσοκομείο της Μυτιλήνης, όπου εισήχθησαν και τα άλλα δύο αγόρια. Το ένα
υποβλήθηκε σε εγχείρηση λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Ένας
τέταρτος έφηβος, επίσης από το Αφγανιστάν, συνελήφθη από την αστυνομία
για το βίαιο περιστατικό. 

Στην  ασφαλή  ζώνη  του  Κέντρου  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  (ΚΥΤ)  στη
Μόρια φιλοξενούνται σχεδόν 70 ασυνόδευτα παιδιά, αλλά περισσότερα από
500  ακόμα  αγόρια  και  κορίτσια  διαμένουν  σε  διάφορα  σημεία  της
υπερπλήρους δομής,  χωρίς επίτροπο και  εκτεθειμένα σε εκμετάλλευση και
κακομεταχείριση.  Κάποια  από  αυτά  στεγάζονται  μαζί  με  άγνωστους  προς
αυτά ενήλικες. 

«Με  σοκ  άκουσα  την  είδηση  του  θανάτου  του  αγοριού»,  δήλωσε  ο
Αντιπρόσωπος της Υ.Α. στην Ελλάδα,  Philippe Leclerc. «Η Μόρια δεν είναι
μέρος για παιδιά που είναι μόνα τους και που έχουν υποστεί βαθιά τραύματα
από όσα έχουν ζήσει στις πατρίδες τους και από τις κακουχίες του ταξιδιού
τους.  Χρειάζονται  ειδική  φροντίδα  σε  κατάλληλους  ξενώνες.  Η  ελληνική
κυβέρνηση  πρέπει  να  λάβει  επείγοντα  μέτρα,  ώστε   τα  παιδιά  αυτά  να
μεταφερθούν  σε  ασφαλές  περιβάλλον  και  να  δοθεί  έναι  τέλος  στον
υπερσυνωστισμό που βλέπουμε στη Λέσβο και τα άλλα νησιά», δήλωσε ενώ
πρόσθεσε ότι «η Ύπατη Αρμοστεία είναι έτοιμη να προσφέρει οποιαδήποτε
στήριξη είναι απαραίτητη». 

Η αγανάκτηση και οι εντάσεις μπορούν εύκολα να ξεσπάσουν στο ΚΥΤ της
Μόριας,  όπου  αυτή  τη  σιτγμή  στεγάζονται  περισσότεροι  από  8.500
πρόσφυγες και μετανάστες – τέσσερις φορές πάνω από τη χωρητικότητα του
κέντρου.  Η  πρόσβαση  σε  υπηρεσίες,  όπως  η  ιατρική  και  ψυχολογική
υποστήριξη,  είναι  περιορισμένη  ενώ  η  παροχή  ασφάλειας  είναι  άκρως
ανεπαρκής για τέτοιον αριθμό ανθρώπων. Ιδιαίτερα οι ασυνόδευτοι ανήλικοι
μπορεί  να  είναι  αντιμέτωποι  με  επισφαλείς  συνθήκες  για  μήνες  καθώς
περιμένουν  να  εγκριθεί  η  μεταφορά  τους  σε  κατάλληλο  κατάλυμα.  Η
παρατεταμένη  παραμονή  τους  σε  τέτοιες  δυσχερείς  συνθήκες  επηρεάζει
περαιτέρω την ψυχολογία και την ευημερία τους. 

Σχεδόν  2.000  πρόσφυγες  και  μετανάστες  έφτασαν  μέσω  θαλάσσης  στην
Ελλάδα  από  τις  12  έως  τις  18  Αυγούστου,  ανεβάζοντας  τον  αριθμό  των
θαλάσσιων  αφίξεων  στις  21.947  έως  τα  τέλη  Αυγούστου  2019.  Περίπου
22.700  άνθρωποι,  μεταξύ  των  οποίων  σχεδόν  1.000  ασυνόδευτα  και
χωρισμένα από τις οικογένειές τους παιδιά, βρίσκονταν στα νησιά του Αιγαίου
τη  συγκεκριμένη  περίοδο,  δηλαδή  ο  υψηλότερος  αριθμός  των  τελευταίων
τριών ετών. 
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Η έλλειψη ενός συστήματος βιολογικού καθαρισμού εξακολουθεί να είναι ένα
βασικό  πρόβλημα  της  Μόριας,  ενώ   στην  περιοχή  γύρω  από  το  Κέντρο
Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  Προσφύγων  οι  συνθήκες  που  επικρατούν
συνεχίζουν να είναι απάνθρωπες και ντροπιαστικές για μία ευρωπαϊκή χώρα.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κάθε χημική τουαλέτα που βρίσκεται στον
περίβολο του Κέντρου αναλογεί  σε περισσότερους από 25 ανθρώπους και
ένα ντους σε περισσότερους από 85. 

Επίσης,  φωτιά  ξέσπασε  στον  προσφυγικό  καταυλισμό  στη  Μόρια το
απόγευμα  της  Κυριακής  29  Σεπτεμβρίου  201978.  Μέσα  σε  ένα  container
απανθρακώθηκαν μια μητέρα και το νεογέννητο βρέφος της. Στη συνέχεια η
φωτιά  επεκτάθηκε  και  έκαψε  κι  άλλα  containers,  ενώ  δημιουργήθηκαν
επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και  την πυροσβεστική αφενός και  τους
εξεγερμένους  πρόσφυγες  αφετέρου. Πρόσθετα,  από  το  ΚΥΤ  Μόριας
μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης ακόμη 8 άτομα, πέντε άντρες και
δύο  γυναίκες  με  ελαφρά  τραύματα  και  τους  έχουν  παρασχεθεί  οι  Πρώτες
Βοήθειες, καθώς επίσης ένα παιδάκι με επιληπτική κρίση.

Είχαν  προηγηθεί  δύο  πυρκαγιές,  η  πρώτη  σε  χορτολιβαδική  έκταση  στις
16:45, σε απόσταση 400 περίπου μέτρων εξωτερικά του Κέντρου, πιθανόν ως
αντιπερισπασμός,  η οποία κατασβέσθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις,
που χρειάστηκαν τη συνδρομή ακόμη και εναέριων μέσων και η δεύτερη 20
περίπου  λεπτά  αργότερα  εντός  του  ΚΥΤ,  για  την  κατάσβεση  της  οποίας
προσπάθησαν επί ώρες οι Αρχές να περιορίσουν και παραμένει άγνωστο αν
ξέσπασε από ατύχημα κατά τη διάρκεια μαγειρέματος στο κοντέινερ από την
άτυχη γυναίκα ή αν  πρόκειται  για  δόλια  ενέργεια.  Ενισχυτικές  αστυνομικές
δυνάμεις αναχώρησαν από την Αθήνα και έφτασαν στο νησί. Ενδεικτικό της
κρίσης  είναι  ότι  στο  σημείο  είχαν  μεταβεί  ο  Αρχηγός  της  Ελληνικής
Αστυνομίας,  ο  Γενικός  Γραμματέας  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  και  ο
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Στις  αρχές  Οκτωβρίου  2019  στο  κέντρο  κράτησης  της  Μόριας  στη  Λέσβο
φιλοξενούνταν 998 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, ζώντας σε ιδιαίτερα αντίξοες
συνθήκες, που απειλούν τη ζωή τους79.  Οι ασυνόδευτοι  ανήλικοι λόγω της
έλλειψης κατάλληλου χώρου και του υπερσυνωστισμού κοιμούνταν καταγής
σε  άθλιες  συνθήκες.  Την  ίδια  στιγμή,  αδυνατούν  να  έχουν  πρόσβαση  σε
ιατρική  και  ψυχοκοινωνική  περίθαλψη,  μένοντας  εκτεθειμένοι  σε  σοβαρούς
κινδύνους  για  τη  σωματική  και  ψυχική  τους  υγεία.  Το  περιβάλλον  είναι
επισφαλές για την προστασία της παιδικότητάς τους.

Όπως υπογραμμίζει  σε ανακοίνωσή της η Οργάνωση για την υπεράσπιση
των  παιδιών  Defense  for  Children  International  Greece,  οι  συνθήκες  που
επικρατούν στη Μόρια παραβιάζουν το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές νομικό
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πλαίσιο που προβλέπει ότι τα παιδιά εν κινήσει έχουν το απόλυτο δικαίωμα
να ζουν την παιδικότητά τους με ασφάλεια, φροντίδα και προστασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οργάνωσης ήταν η εξής:
"Ασυνόδευτοι  ανήλικοι  λόγω  της  έλλειψης  κατάλληλου  χώρου  και  του
υπερσυνωστισμού  κοιμούνται  καταγής  σε  άθλιες  συνθήκες.  Αδυνατούν  να
έχουν  πρόσβαση  σε  ιατρική  και  ψυχοκοινωνική  περίθαλψη,  μένοντας
εκτεθειμένοι σε σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική και ψυχική τους υγεία.
Το πρόσφατο  τραγικό  συμβάν της  δολοφονίας  και  σοβαρού τραυματισμού
ασυνόδευτων ανηλίκων από ασυνόδευτο ανήλικο εντός της ‘ασφαλούς ζώνης’
του  ΚΥΤ  Μόριας  καταδεικνύει  απερίφραστα  τις  ολέθριες  επιπτώσεις  της
εγκατάλειψης των ασυνόδευτων ανηλίκων σε συνθήκες ζωής απάνθρωπες
και  εξευτελιστικές.  Η  μη  επαρκής  μέριμνα  των  ιδιαίτερων  αναγκών  των
συγκεκριμένων  πληθυσμών  καθώς  και  ο  στιβαγμός  τους  στις  διάφορες
πτέρυγες  του  ΚΥΤ  Μόριας  χωρίς  τη  δυνατότητα  πρόσβασης  σε  βασικές
υπηρεσίες  υγείας,  φροντίδας  και  προστασίας  επιδεινώνει  την  ήδη
επιβαρυμένη  ψυχολογική  τους  κατάσταση  και  εντείνει  τον  κίνδυνο  να
πυροδοτήσει επιπλέον πράξεις απελπισίας.

Επιπρόσθετα,  λόγω  της  έλλειψης  προσωπικού  για  τη  στελέχωση  των
υπηρεσιών του ΚΕΕΛΠΝΟ οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μόνο προκαταγράφονται
χωρίς να δύναται να ολοκληρωθεί η καταγραφή τους στην Υπηρεσία Ασύλου.
Αυτή  η  δημιουργηθείσα συνθήκη  επιδρά δυσμενώς  τόσο στην εξέλιξη  της
τοποθέτησης  των  ασυνόδευτων  ανηλίκων σε  κατάλληλες  δομές  στέγασης,
όσο  και  στην  πορεία  των  αιτημάτων  τους  για  οικογενειακή  επανένωση
σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  του  Δουβλίνο,  δεδομένης  της  έναρξης  του
υπολογισμού  της  τρίμηνης  προθεσμίας  για  την  ολοκλήρωσή  της  από  την
ημέρα της προκαταγραφής τους από πολλά ευρωπαϊκά κράτη".

5.  UNICEF:  Πάνω  από  1.100  τα  ασυνόδευτα  παιδιά  στα  ΚΥΤ  των
ελληνικών νησιών

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα στις 29 Αυγούστου 2019 η
UNICEF, ο αριθμός των ασυνόδευτων και χωρισμένων από τις οικογένειές
τους παιδιών-προσφύγων και μεταναστών, που διαμένουν σε επισφαλή και
υπερπλήρη Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα Ελληνικά νησιά, και σε
αστυνομικά τμήματα σε όλη την επικράτεια,  υπερβαίνει  τα 1,100 παιδιά– ο
υψηλότερος αριθμός από τις αρχές του 201680. 

Ο Διεθνής Οργανισμός καλεί τα Κράτη Μέλη της ΕΕ να κινητοποιηθούν πιο
ενεργά  για  την  προστασία  αυτών  των  ιδιαίτερα  ευάλωτων  παιδιών.
«Το περασμένο Σαββατοκύριακο ένα παιδί έχασε τη ζωή του και δυο ακόμα
τραυματίστηκαν σε ένα βίαιο συμβάν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
της Μόριας. Η πρόσφατη αυτή τραγωδία είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η

80 http://www.skai.gr/news/greece/article/?
aid=412326&fbclid=IwAR06MokSp8pEzZ6Cp1oJs_Ygu0lYYVolYnS7LFiIBjWneYM-
j8UvvVxyeh0
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κατάσταση στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει οξυνθεί», δήλωσε η
Περιφερειακή Διευθύντρια της UNICEF για την Ευρώπη και Κεντρική Ασία, και
Ειδική  Συντονίστρια  για  την  Προσφυγική  και  Μεταναστευτική  Ανταπόκριση
στην Ευρώπη, κα Afshan Khan. «Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τις Ελληνικές
Αρχές για τη μεταφορά των παιδιών σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας στην
ηπειρωτική Ελλάδα. 

Παράλληλα, η Ελλάδα δεν μπορεί να σταθεί μόνη της στην προσπάθεια να
παρέχει  υποστηρικτικές  υπηρεσίες  στα  παιδιά  πρόσφυγες  και  μετανάστες.
Είναι  κρίσιμης  σημασίας  οι  Ευρωπαϊκές  Κυβερνήσεις  να διαθέσουν θέσεις
μετεγκατάστασης  για  ασυνόδευτα  και  χωρισμένα  από  τις  οικογένειές  τους
παιδιά-πρόσφυγες  και  μετανάστες,  όπως  επίσης  και  να  επιταχύνουν  τη
διαδικασία οικογενειακής επανένωσης για εκείνα που έχουν συγγενείς στην
Ευρώπη».

Στην προσπάθεια ανάδειξης του ζητήματος, η UNICEF δημοσίευσε ένα βίντεο
καταγράφοντας  τα  όνειρα  και  την  απόγνωση των  αγοριών που διαμένουν
στον τομέα Β, μια περιοχή για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών του
Κέντρου  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  Μόριας,  στο  νησί  της  Λέσβου. 

Το βίντεο αυτό επικεντρώνεται στα παιδιά που διηγούνται τον τρόμο που τους
οδήγησε στη φυγή από τις εστίες  τους, τα επικίνδυνα ταξίδια που έκαναν,
αλλά και τους φόβους και τις ελπίδες που περιβάλλουν το αβέβαιο μέλλον
τους.

«Δεν μπορούσα να φοιτήσω στο σχολείο,  επειδή δεν υπήρχε ασφάλεια,  η
κατάσταση με ανάγκασε να εγκαταλείψω την χώρα μου», δήλωσε ο 16χρονος
Μορτέζα*  από  το  Αφγανιστάν,  ένα  από  τα  τέσσερα  αγόρια  που
παρουσιάζονται στο βίντεο. «Νομίζω ότι μέρα με την μέρα χάνουν το μυαλό
τους,» αναφέρει για τα υπόλοιπα αγόρια του τομέα Β’. 
«Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, κάποιες φορές αυτοτραυματίζονται. Δεν θέλω
να γίνω και εγώ έτσι». Το βίντεο παρουσιάζει το προσωπικό το οποίο έχει
αναλάβει την παροχή φροντίδας και προστασίας των παιδιών, σε συνθήκες
εξάντλησης. 

Οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας,  ενώ τα
παιδιά  παραμένουν  με  τον  κίνδυνο  της  βίας  και  της  κακοποιήσης  με
περιορισμένη πρόσβαση στο σχολείο, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. 

Τα παιδιά παραμένουν στον τομέα Β’  συχνά για περισσότερες  από τις 25
ημέρες  που  προβλέπονται  από  το  ελληνικό  νομικό  πλαίσιο,  λόγω  του
γεγονότος  ότι  οι  κατάλληλες  δομές  στέγασης  στην  ηπειρωτική  χώρα είναι
πλήρεις.  Το  Κέντρο  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  στην  Μόρια  έχει  τη
δυνατότητα να στεγάζει  3,000 άτομα,  αλλά αυτή τη στιγμή φιλοξενεί  πάνω
από 8,700 εκ  των οποίων σχεδόν 3,000 παιδια.  Ο αριθμός ασυνόδευτων
παιδιών αγγίζει  τα  520,  ενώ οι  καθορισμένες  πτέρυγες  για  τα ασυνόδευτα
παιδιά  έχουν  χωρητικότητα  160  παιδιά.  Οι  δράσεις  που  καλούνται  να
αναλάβουν οι  Ευρωπαϊκές  Κυβερνήσεις  και  οι  Ευρωπαϊκοί  θεσμοί  για  την
προστάσια  των  δικαιωμάτων  των  παιδιών-προσφύγων  και  μεταναστών



συμπεριλαμβάνουν:

  Διάθεση  θέσεων  μετεγκατάστασης  ασυνόδευτων  παιδιών  –  ειδικά
αυτών που διαμένουν στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.

 Επίσπευση διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης για τα παιδιά που
έχουν συγγενείς σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

 Άμεση  αύξηση  των  πόρων  για  την  στήριξη  και  ενδυνάμωση  των
προσπαθειών ανταπόκρισης των Ευρωπαϊκών χωρών που δέχονται
μεγάλες ροές προσφύγων και μεταναστών.

Από τη στιγμή που τα παιδιά εισέρχονται στην Ευρώπη, οι Κυβερνήσεις της
ΕΕ  θα  πρέπει  να  συνεργάζονται  για  να  διασφαλίζουν  ότι  όλα  τα  παιδιά-
πρόσφυγες  και  μετανάστες  –  ανεξαρτήτως  εάν
συνοδεύονται ή όχι – έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και κατάλληλη στέγαση,
καταργώντας  την  προστατευτική  φύλαξη  για  τα  ασυνόδευτα  παιδιά  ως
επιλογή. 

Τα παιδιά έχουν ανάγκη από άμεση πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες
όπως η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η
εκπαίδευση  καθ΄ολα  τα  στάδια  της  μετακίνησής  τους,  ενώ  ταυτόχρονα
κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση ασφαλών και νομίμων διελεύσεων. Θεσμοί
όπως  η  αναδοχή  και  η  επιτροπεία,  αλλά  και  εξειδικευμένη  στέγαση,
απαιτούνται  για  να  διασφαλιστεί  το  δικαίωμα  των  ασυνόδευτων  και
χωρισμένων  από  τις  οικογένειές  τους  παιδιών  να  μεγαλώσουν  σε  ένα
κατάλληλο  περιβάλλον.  Επί  του  παρόντος,  υπάρχουν  πάνω  από  32,000
παιδιά-πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα, εκ των οποίων περισσότερα
από 4,100, είναι ασυνόδευτα και χωρισμένα από τις οικογένειές τους παιδιά.

Τα  τελευταία  τρία  χρόνια,  η  UNICEF  έχει  υποστηρίξει  πάνω  από  60,000
παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες και τις οικογένειές τους, στην Ελλάδα. Οι
δράσεις  αυτές  αφορούν  την  διασφάλιση  της  πρόσβασης  των  παιδιών  σε
υπηρεσίες  παιδικής  προστασίας,  ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης,
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. 

Η UNICEF επίσης συνεργάζεται  με το Υπουργείο Υγείας, έχοντας διαθέσει
85,000 εμβόλια για την προστασία των παιδιών-προσφύγων και μεταναστών
από ασθένειες. 

6. Επισήμανση του Ελληνικού Συμβουλίου Προσφύγων ότι τα κλειστά
κέντρα κράτησης είναι αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο

Στις  22/11/2019  το  Ελληνικό  Συμβούλιο  για  τους  Πρόσφυγες  κάλεσε  την
κυβέρνηση  να  σεβαστεί  τη  νομιμότητα  και  να  αποσύρει  τα  μέτρα  που
εξήγγειλε,  τονίζοντας  πως τα  κυβερνητικά  σχέδια  που ανακοινώθηκαν -και
περιλαμβάνουν  μεταξύ  άλλων  ξερονήσια  για  τους  ανθρώπους-  είναι



παραβιάζουν  ευθέως  τόσο το  εθνικό,  όσο  και  το  ενωσιακό και  το  διεθνές
δίκαιο81.

«Καθώς  το  σύνολο,  σχεδόν,  των  νησιωτικών  δομών  θα  μετατραπούν  σε
κέντρα κράτησης,  το  σχέδιο  αυτό  προβλέπει  ότι  όλοι  οι  νεοεισερχόμενοι  -
συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά, προσώπων που ανήκουν σε
ευάλωτες  ομάδες  και  προσώπων  με  καταφανείς  ανάγκες  διεθνούς
προστασίας-  θα τίθενται  με την άφιξή τους,  αυτομάτως και  αδιακρίτως,  σε
κράτηση,  η  οποία  κατ’  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  νέου  νομοθετικού
πλαισίου  μπορεί  να  διατηρηθεί  για  χρονικό  διάστημα  μέχρι  και  36  μήνες»
τονίζει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής :

Σε  συνέχεια  της  ψήφισης,  με  εξαιρετικά  συνοπτικές  διαδικασίες,  του  νέου
νομοθετικού  πλαισίου  για  το  άσυλο,  πλαίσιο  το  οποίο,  όπως  έχει
τεκμηριωμένα υποστηριχθεί από το σύνολο των οργανώσεων προστασίας και
από  διεθνείς  φορείς,  θέτει  «σε  κίνδυνο  ανθρώπους  που  έχουν  ανάγκη
διεθνούς προστασίας»,  οι  ελληνικές αρχές  ανακοίνωσαν χθες  (20/11/2019)
ένα  νέο  «επιχειρησιακό  σχέδιο  για  τη  διαχείριση  του
μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος».

Στο  πλαίσιο  του  σχεδίου  αυτού  ανακοινώθηκε  η  κατασκευή  και  επέκταση
«κλειστών δομών» στα  νησιά  του  Αιγαίου.  Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με  τις
ανακοινώσεις, σχεδιάζεται η αντικατάσταση των σημερινών δομών, με κλειστά
Κέντρα  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  (ΚΥΤ)  και  η  δημιουργία  νέων
Προαναχωρησιακών  Κέντρων  Κράτησης  (ΠΡΟΚΕΚΑ),  συνολικής
χωρητικότητας τουλάχιστον 18.000 ατόμων. Στην πραγματικότητα, καθώς το
σύνολο,  σχεδόν,  των  νησιωτικών  δομών  θα  μετατραπούν  σε  κέντρα
κράτησης,  το  σχέδιο  αυτό  προβλέπει  ότι  όλοι  οι  νεοεισερχόμενοι  -
συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά, προσώπων που ανήκουν σε
ευάλωτες  ομάδες  και  προσώπων  με  καταφανείς  ανάγκες  διεθνούς
προστασίας-  θα τίθενται  με την άφιξή τους,  αυτομάτως και  αδιακρίτως,  σε
κράτηση,  η  οποία  κατ’  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  νέου  νομοθετικού
πλαισίου μπορεί να διατηρηθεί για χρονικό διάστημα μέχρι και 36 μήνες.

Επισημαίνεται  ότι  η  πλειοψηφία  των  νεοεισερχόμενων  στα  νησιά  είναι
οικογένειες, γυναίκες (22%) και παιδιά (36%), με τη συντριπτική πλειοψηφία
των αφιχθέντων (άνω του 85%) να συνεχίζουν να προέρχονται από χώρες,
που  χαρακτηρίζονται  από  εκτεταμένες  συρράξεις,  βία  ή/και  συστηματικές
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως μεταξύ άλλων προκύπτει
από ετήσιες εκθέσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
αλλά και από τα υψηλά ποσοστά χορήγησης προσφυγικού καθεστώτος των
εν  λόγω  εθνικοτήτων  στο  εθνικό  επίπεδο.  Αξίζει  δε  να  αναφερθεί  ότι  η
υλοποίηση αυτών των μέτρων θα έχει  ως συνέπεια  τη διοικητική κράτηση
αριθμού ανθρώπων, που θα στερηθούν την ελευθερία τους χωρίς να έχουν
διαπράξει  ποινικό  αδίκημα,  διπλάσιου  από  τον  αριθμό  των  ποινικά
κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές.
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Το σχέδιο αυτό βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με το ελληνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές δίκαιο και παραβιάζει θεμελιώδεις εγγυήσεις, που η ελληνική έννομη
τάξη αναγνωρίζει σε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια,
ανεξαρτήτως  του  καθεστώτος  παραμονής  του.  Συγκεκριμένα,  η  κράτηση
πολιτών  τρίτων  χωρών  στο  πλαίσιο  της  νομοθεσίας  για  το  άσυλο  και  τη
μετανάστευση, σύμφωνα με το ίδιο το ελληνικό δίκαιο αλλά και το ευρωπαϊκό
και  διεθνές πλαίσιο,  επιτρέπεται  μόνο ως ένα κατ’  εξαίρεση εφαρμοζόμενο
μέτρο, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται ως ύστατη λύση (“last resort”) και
μόνο εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις (λόγοι κράτησης,
προηγούμενη εξέταση δυνατότητας εφαρμογής εναλλακτικών μέτρων κτλ.). Η
γενικευμένη και αδιάκριτη επιβολή κράτησης αποτελεί ευθεία παραβίαση της
εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας.

Περαιτέρω, το σχέδιο των ελληνικών αρχών, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τις
συνθήκες  επείγουσας  ανθρωπιστικής  κρίσης,  που  σήμερα  επικρατούν  στα
νησιά  του  Βορειανατολικού  Αιγαίου,  αλλά  και  τις  εντείνει,  εκθέτοντας  ένα
τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε συνθήκες εγκλεισμού, οι  οποίες,  όπως έχει
πολλαπλώς  τεκμηριωθεί,  έχουν  δραματικές  επιπτώσεις  στην  υγεία  των
ανθρώπων και αυξάνουν τον ανθρώπινο πόνο.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζουμε ότι η επιλογή του επαχθέστατου μέτρου
της  κράτησης  ως  εργαλείου  πολιτικής  αποτροπής  των  προσφυγικών  και
μεταναστευτικών  ροών,  πλέον  της  ασυμβατότητάς  της  με  θεμελιώδεις
εγγυήσεις του κράτους δικαίου, έχει αποδειχθεί απολύτως αναποτελεσματική
και αλυσιτελής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, όπως τονίζει ο Ειδικός Εισηγητής
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των μεταναστών François Crépeau «δεν υπάρχει
κανένα  εμπειρικό  στοιχείο  ότι  η  κράτηση  αποτρέπει  την  παράτυπη
μετανάστευση ή αποθαρρύνει  ανθρώπους από το να αναζητήσουν άσυλο.
Παρά  την  αυξανόμενη  αυστηρότητα  των  πολιτικών  κράτησης,  που
εισήχθησαν τα τελευταία 20 χρόνια σε χώρες ανά τον κόσμο, ο αριθμός των
παράτυπων αφίξεων δεν μειώθηκε».

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) καλεί τις ελληνικές αρχές
να σεβαστούν τη νομιμότητα και να αποσύρουν τα μέτρα αυτά».

Β) Ζητήματα παραβίασης του δικαιώματος στη στέγαση και 
στο άσυλο

1. Ανακοίνωση Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τη συμπλήρωση τριών ετών 
από τη Συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας για το προσφυγικό

Στις  18  Μαρτίου  2019,  καθώς  συμπληρώθηκαν  τρία  χρόνια  από  την
εφαρμογή της  συμφωνίας  Ευρωπαϊκής  Ένωσης-Τουρκίας  στην Ελλάδα,  οι
«Γιατροί Χωρίς Σύνορα» κάλεσαν τους Ευρωπαίους ηγέτες να τερματίσουν
«την επιζήμια πολιτική του εγκλωβισμού ανθρώπων στους καταυλισμούς των
ελληνικών νησιών», καθώς και να φροντίσουν για την άμεση απομάκρυνση



όλων των ευάλωτων, ειδικά των παιδιών,  από αυτά τα σημεία σε ασφαλή
στέγη στην ηπειρωτική χώρα ή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης82.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης, τα τελευταία τρία
χρόνια, η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας έχει εγκλωβίσει χιλιάδες άντρες, γυναίκες
και παιδιά σε υπερπλήρεις χώρους που χαρακτηρίζονται από έλλειψη υγιεινής
και  ασφάλειας,  απαράδεκτες  συνθήκες  και  περιορισμένη  πρόσβαση  σε
βασικές υπηρεσίες υγείας, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας τους και
εκτεταμένη δυστυχία.

Ο επικεφαλής της αποστολής των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» στην Ελλάδα,
Εμανουέλ  Γκουέ,  χαρακτηρίζει  την  Ελλάδα  «αποθήκη  για  τους  άντρες,  τις
γυναίκες και τα παιδιά που απέτυχε να προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση».
«Αυτό  που άλλοτε  χαρακτηριζόταν  ως  «προσφυγική  κρίση» έχει  δώσει  τη
θέση του σε αδικαιολόγητα επίπεδα ανθρώπινου πόνου στα νησιά και  την
ηπειρωτική  χώρα.  Οι  ευρωπαϊκές  και  ελληνικές  αρχές  συνεχίζουν  να
βλάπτουν  την  αξιοπρέπεια  και  την  υγεία  των  ευάλωτων  ατόμων,  σε  μια
προσπάθεια  προφανώς να αποτρέψουν  τον  ερχομό  άλλων ανθρώπων.  Η
πολιτική  αυτή  είναι  βάναυση,  απάνθρωπη  και  κυνική  και  πρέπει  να
τερματιστεί», προσθέτει.

Όπως αναφέρεται, εξαιτίας της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, πάνω από 12.000
άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή σε άθλιες συνθήκες στα πέντε
χοτ σποτς στα νησιά, περιμένοντας την απάντηση στην αίτηση ασύλου τους,
διαδικασία που, όπως καταγγέλλει η οργάνωση, μπορεί να διαρκέσει έως τρία
χρόνια. Στον καταυλισμό στο Βαθύ, στη Σάμο, οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί
δραματικά  τους  τελευταίους  μήνες  εξαιτίας  του  μεγάλου  συνωστισμού,
αναγκάζοντας τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα να στείλουν μια ιατρική ομάδα
ξανά στο νησί. Αυτή τη στιγμή ο καταυλισμός φιλοξενεί περισσότερους από
4.100  ανθρώπους  σε  έναν  χώρο  που  έχει  φτιαχτεί  για  μόλις  638,  με
αποτέλεσμα  χιλιάδες  άνθρωποι  να  μένουν  σε  άθλιες  συνθήκες  και  χωρίς
προστασία  στον  βρώμικο  και  μη  ασφαλή  χώρο  έξω  από  τον  επίσημο
καταυλισμό. Σε αυτούς που ζουν έξω από τον καταυλισμό περιλαμβάνονται
τουλάχιστον 79 ασυνόδευτα παιδιά, έγκυες, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με χρόνια
προβλήματα  υγείας,  μεταξύ  αυτών  και  σοβαρές  ψυχικές  παθήσεις  όπως
ψύχωση, και θύματα βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας.

Ο  Βασίλης  Στραβαρίδης,  γενικός  διευθυντής  του  ελληνικού  τμήματος  των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα, περιγράφει: «Σήμερα στο Βαθύ, στη Σάμο, πάνω από
τους μισούς ανθρώπους που βρίσκονται στον καταυλισμό ζουν σε σκηνές ή
κάτω  από  μουσαμάδες,  περιτριγυρισμένοι  από  σκουπίδια  και  ανθρώπινα
περιττώματα»  και  προσθέτει  ότι  η  οργάνωση  σκοπεύει  να  κλιμακώσει  τις
δραστηριότητές της τις επόμενες εβδομάδες στο νησί.

82https://thetimes.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CE
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Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα εργάζονται επίσης στη Λέσβο και τη
Χίο, όπου οι καταυλισμοί «είναι σε οριακό σημείο»: ο καταυλισμός της Μόριας
στη Λέσβο φιλοξενεί 5.200 ανθρώπους σε έναν χώρο που έχει φτιαχτεί για
3.100, και ο καταυλισμός της ΒΙΑΛ στη Χίο φιλοξενεί 1.361 ανθρώπους σε
έναν χώρο που έχει φτιαχτεί για 1.014.

Στην ηπειρωτική χώρα, η οργάνωση καταγγέλλει ότι χιλιάδες μετανάστες, που
έφτασαν  μετά  την  εφαρμογή  της  Συμφωνίας  ΕΕ-Τουρκίας,  αντιμετωπίζουν
εμπόδια στην πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Οι ψυχολόγοι της οργάνωσης
αναφέρουν τη στέγαση των ασθενών τους ως τη μεγαλύτερη δυσκολία που
αντιμετωπίζουν. Στο κέντρο για θύματα βασανιστηρίων των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα στην Αθήνα, πάνω από το 15% των ασθενών είναι άστεγοι, γεγονός
που δυσκολεύει την αποκατάστασή τους.

Από τις αρχές του έτους, πάνω από 5.000 άντρες, γυναίκες και παιδιά έχουν
φτάσει  στην  Ελλάδα  και  η  συντριπτική  πλειοψηφία  τους  προέρχεται  από
χώρες  με  πόλεμο,  όπως  το  Αφγανιστάν,  η  Συρία,  το  Ιράκ  και  η  Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ πάνω από τους μισούς είναι γυναίκες και παιδιά.

2. Απαγόρευση ελεύθερης κυκλοφορίας προσφύγων από Αθήνα προς
Θεσσαλονίκη  και  κατασταλτική  πολιτική  αντιμετώπισής  τους  στα
Διαβατά και στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αθήνας

Στις  4  Απριλίου  2019  περίπου  700  πρόσφυγες  ανταποκρινόμενοι  σε  ένα
διαδικτυακό ψευδές κάλεσμα ότι θα μπορέσουν να μεταβούν στα σύνορα και
να  συνεχίσουν  το  ταξίδι  τους  σε  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες  πήγαν  και
εγκαταστάθηκαν με σκηνές στα Διαβατά83.

Προσπαθώντας  να  ζεσταθούν  κάποιοι  είχαν  ανάψει  φωτιές  με  κλαδιά,
γυψοσανίδες,  χαρτόνια  και  οτιδήποτε  άλλο  βρήκαν  στην  περιοχή.  Αν  και
μερικοί έχουν στήσει σκηνές, άλλοι θα διανυχτερεύσουν για δεύτερο βράδυ
έξω. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους βρίσκονταν και πολλά μικρά παιδιά.

Στο  σημείο  βρίσκονταν  ισχυρότατες  αστυνομικές  δυνάμεις  για  να  μην
επιτρέψουν στους πρόσφυγες και  μετανάστες  να απομακρυνθούν από την
περιοχή. 

Το  μεσημέρι  της  5ης  Απριλίου  2019  σημειώθηκε  ένταση  μεταξύ  των
συγκεντρωμένων  και  των  ΜΑΤ,  που  έκαναν  χρήση  χημικών  και
χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Στην  Αθήνα,  την  ίδια  μέρα,  στο  σταθμό  Λαρίσης  είχαν  συγκεντρωθεί  στις
αποβάθρες και τις γραμμές, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση -μέσω της
επιστράτευσης  ΜΑΤ  και  της  ακύρωσης  δρομολογίων  της  ΤΡΑΙΝΟΣΕ-  να
ταξιδέψουν προς τη βόρεια Ελλάδα, αν και διέθεταν εισιτήρια.
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Λόγω  της  παρουσίας  μεγάλου  αριθμού  ανθρώπων  στις  γραμμές  ο
σιδηροδρομικός σταθμός έκλεισε ενώ ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια που
είχαν ως σημείο εκκίνησης ή διέλευσης τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό
Αθηνών.

3.  Απαγωγή  τριών  Τούρκων  προσφύγων  από  κρατικά  όργανα  της
Ελλάδας

Στις 6 Iουνίου 2019, τρεις Τούρκοι νεαροί μηχανικοί Ibrahim B., Ibrahim A.
Yilmaz G.,  πέρασαν τον Έβρο, και  έφτασαν περπατώντας  στο αστυνομικό
τμήμα  του  Ισαακίου  Έβρου  ζητώντας  πολιτικό  άσυλο84.  Αργότερα
μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Νέου Χειμώνιου Έβρου, με φορτηγό με
στρατιωτικό  χρωματισμό  παραλλαγής  χωρίς  πινακίδες  (φωτογραφία)  από
όργανα του κράτους αγνώστου αρμοδιότητας.

Στο Νέο Χειμώνιο (από όπου η φωτογραφία των τριών, πλάτη, με κρατικό
λειτουργό  ορατό  δίπλα  τους)  οι  τρεις  κρατήθηκαν  για  λίγες  ώρες.  Οι
αστυνομικοί τους πήραν τα χρήματα και όποια χαρτιά είχαν πάνω τους, και με
το ίδιο βαν το βράδυ τους μετέφεραν στον Έβρο, όπου τους παρέδωσαν σε
φουσκωτό με τούρκους με πολιτικά, που τους πήραν βίαια στην άλλη όχθη.

4. Απόπειρα αυτοκτονίας μετανάστη και απεργία πείνας στο 
Αστυνομικό Τμήμα Δραπετσώνας

Μετανάστης κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Δραπετσώνας ανέφερε ότι
έγινε απόπειρα αυτοκτονίας ενός άλλου κρατούμενου στις 2 Μαϊου 201985. Ο
κρατούμενος βρίσκεται ακόμη στο κελί και δεν έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
Ανέφερε  ότι  κρατούνται  27  άτομα  σε  άθλιες  συνθήκες  ενώ  κάποιοι  είναι
ασθενείς με “φαγούρα” στο σώμα. Προχώρησαν σε απεργία πείνας ζητώντας
να μεταφερθούν αλλού.

5. Διαμαρτυρία προσφύγων για τις συνθήκες διαβίωσης στα Διαβατά

Επεισοδιακά  εξελίχθηκε  στις  7  Ιανουαρίου  2019  η  διαμαρτυρία  περίπου  40
προσφύγων  που  ζούσαν  στο  κέντρο  φιλοξενίας  στα  Διαβατά86. 

Οι  πρόσφυγες  έκλεισαν  τη  Συμμαχική  Οδό,  άναψαν  φωτιά  σε  λάστιχα  και
διαμαρύρονταν  για  τις  συνθήκες  ψήχους  που  αντιμετωπίζουν,  αφού  ζουν  σε
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σκηνές. 

Οι  υπεύθυνοι  του  κέντρου  φιλοξενίας  τους  υπέδειξαν  να  μετακινηθούν  σε
κοινόχρηστους στεγασμένους χώρους αλλά και πάλι διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν
υπήρχε επαρκής θέρμανση. 
Ενώ οι πρόσφυγες είχαν κλείσει το δρόμο, ένας οδηγός φορτηγού επιχείρησε να
σπάσει τον αποκλεισμό του δρόμου. Κάποιος πέταξε πέτρα στο όχημα, έσπασε το
παρμπριζ.  Ο οδηγός κατέβηκε και ακολούθησε συμπλοκή με πρόσφυγες, στη
διάρκεια της οποίας τραυματίσθηκε τόσο εκείνος, όσο και ένας πρόσφυγας.

 Τότε επενέβησαν δυνάμεις των ΜΑΤ, που οδήγησαν τους διαμαρτυρόμενους
πίσω στο κέντρο φιλοξενίας του πρώην στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου, ενώ
έγιναν και προσαγωγές.

6.  Καταγγελίες  Γιατρών  του  Κόσμου  σχετικά  με  την  αύξηση  των
ασυνόδευτων παιδιών που μένουν στο δρόμο

Στις  19  Μαρτίου  2019  ήρθαν  στο  φως της  δημοσιότητας  καταγγελίες  των
Γιατρών  του  Κόσμου  σύμφωνα  με  τις  οποίες  αυξάνεται  ο  αριθμός  των
παιδιών προσφύγων που μένουν στον δρόμο,  σε φυλακές  ή σε συνθήκες
ακραίως ακατάλληλες για την ηλικία τους, καθώς οι δομές φιλοξενίας για τα
ασυνόδευτα  ανήλικα  κλείνουν  η  μία  μετά  την  άλλη,  παρά  το  γεγονός  ότι
υπάρχει  ευρωπαϊκή  χρηματοδότηση87.  Υπολογίζεται  ότι  στην  Ελλάδα
βρίσκονται 3.708 ασυνόδευτα παιδιά (στοιχεία έως 15 Φεβρουαρίου 2019),
κυρίως από το Αφγανιστάν  και  το  Πακιστάν,  εκ  των οποίων μόνο τα  923
βρίσκονται  σε  δομές  φιλοξενίας  κατάλληλες  για  την  ηλικία  και  τις  ανάγκες
τους.

Περισσότερα από 600 παιδιά ζουν στον δρόμο, 700 παραμένουν στα κέντρα
υποδοχής και  ταυτοποίησης (ΚΥΤ)  στα  νησιά σε άθλιες  συνθήκες  μαζί  με
άγνωστους  ενηλίκους  και  82  βρίσκονται  στα  κρατητήρια  των  αστυνομικών
τμημάτων  της  χώρας.  Εκτός  από  τα  δικαιώματα  των  παιδιών  που
καταπατούνται,  είναι  ολοφάνερο  ότι  καθημερινά  εκτίθενται  σε  πολλούς
κινδύνους.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  σύμφωνα με τα  επίσημα στοιχεία  174
παιδιά  δεν  γνωρίζουν οι  Αρχές  πού  βρίσκονται,  αν  και  έχει  καταγραφεί  η
είσοδός τους στη χώρα.

Η  κυβέρνηση,  έχοντας  αποτύχει  εδώ  και  τρία  χρόνια  να  δημιουργήσει
κατάλληλες  δομές  για  ανηλίκους,  προσανατολίζεται  τώρα  στη  λύση  της
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υποστηριζόμενης  αυτόνομης  διαβίωσης  (Semi-independent  leaving)  σε
διαμερίσματα για τους ανηλίκους άνω των 14 ετών ώστε να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα που διογκώνεται  διαρκώς.  Από την  πλευρά της Ε.Ε.  ασκούνται
μεγάλες  πιέσεις,  ενώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(ΕΔΑΔ)  καταδίκασε  την  Ελλάδα στις  αρχές  του  μήνα για  τις  απάνθρωπες
συνθήκες κράτησης εννέα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων σε αστυνομικά
τμήματα. Οι συγκεκριμένοι ανήλικοι είχαν μείνει σε «προστατευτική φύλαξη» –
ουσιαστικά  υπό  κράτηση  για  περισσότερο  από  4  εβδομάδες,  εφόσον  δεν
υπήρχε χώρος για να μεταφερθούν.

Μόνο  μέσα  στον  τελευταίο  χρόνο  έκλεισαν  5-6  ξενώνες  ασυνόδευτων
ανηλίκων στους οποίους κατά μέσον όρο φιλοξενούνταν 20-25 παιδιά. Αυτό
συνέβη γιατί  επί  δύο χρόνια ο κρατικός μηχανισμός δεν κατάφερε να βρει
τρόπο  ώστε  τα  χρήματα  που  προορίζονταν  για  τη  λειτουργία  των
συγκεκριμένων δομών να φτάνουν απρόσκοπτα και  στην ώρα τους στους
τελικούς  παραλήπτες,  δηλαδή  τις  οργανώσεις.  Η  οργάνωση  Praksis,  για
παράδειγμα, που διέθετε 11 δομές ασυνόδευτων ανηλίκων αναγκάστηκε να
τις  κλείσει  εφόσον  αδυνατούσε  να  καλύψει  τα  έξοδα  λειτουργίας  και  τη
μισθοδοσία του προσωπικού έως ότου εκταμιευτούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Οι  έξι  από  αυτές  τις  δομές  λειτουργούν  τώρα υπό τον  Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης (ΔΟΜ), οι άλλες πέντε όμως έκλεισαν. Για τους ίδιους λόγους
έκλεισε  και  η  δομή  ασυνόδευτων  ανηλίκων  της  οργάνωσης  «Γιατροί  του
Κόσμου». Οπως τονίζει εκπρόσωπος της οργάνωσης, «δεν μπορούσαμε να
καλύψουμε  το  κόστος  λειτουργίας,  ενώ  υπήρχε  μεγάλη  καθυστέρηση  στις
πληρωμές από το κράτος».

Τα  παιδιά  αυτά  βρέθηκαν  μόνα  τους  στην  Ελλάδα,  είτε  γιατί  έχασαν  την
οικογένειά  τους  στο  δύσκολο  ταξίδι  τους  προς  την  Ευρώπη είτε  γιατί  δεν
υπήρχαν  αρκετά  χρήματα  για  να  πληρωθεί  ο  διακινητής  και  να  ταξιδέψει
ολόκληρη  η  οικογένεια,  σύμφωνα με  τις  μαρτυρίες  ανθρώπων που  έχουν
δουλέψει σε δομές. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που έφηβοι αποφάσισαν
να  αναζητήσουν  μόνοι  τους  ένα  καλύτερο  μέλλον.  Σε  κάθε  περίπτωση,
χρειάζονται  επίβλεψη  και  προστασία,  γιατί  είναι  πολύ  εύκολο  να
παρασυρθούν, να μπλέξουν. «Τα παιδιά αυτά πέφτουν πολύ συχνά θύματα
εκμετάλλευσης από κυκλώματα ή από ενηλίκους ομοεθνείς τους», αναφέρει
κοινωνική λειτουργός που επιμένει ότι επιβάλλεται να ζουν σε καθορισμένο
περιβάλλον με κανόνες και περιορισμούς.

Εξαιτίας  της  παταγώδους  αποτυχίας  δημιουργίας  δομών  φιλοξενίας  για
ασυνόδευτους ανηλίκους εφαρμόστηκαν διάφορες λύσεις, όπως η δημιουργία
κλειστών περιοχών (safe zones) μέσα στα κέντρα φιλοξενίας όπου σήμερα
διαμένουν 260 παιδιά. Από τον προηγούμενο Ιούλιο, σε μια προσπάθεια να
βρεθεί λύση ώστε να μην κινδυνεύει άμεσα η ασφάλεια των παιδιών, ξεκίνησε
η φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων σε ξενοδοχεία υπό επίβλεψη. Επρόκειτο
για προσωρινή λύση, η οποία όμως όπως φαίνεται τείνει να γίνει μόνιμη. Ηδη
σε  σύσκεψη  που  πραγματοποιήθηκε  την  προηγούμενη  Πέμπτη  στο
υπουργείο Εργασίας (που έχει την ευθύνη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα)
από την πλευρά των εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης
και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ε.Ε. που συμμετείχαν, υπήρξε



μεγάλη πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση για την εξεύρεση λύσης όσον
αφορά  στο  θέμα  των  ανηλίκων.  Το  υπουργείο  Εργασίας  σχεδιάζει  την
επέκταση  του  μοντέλου  υποστηριζόμενης  αυτόνομης  διαβίωσης  για  τους
ασυνόδευτους ανηλίκους, καθώς είναι πιο εύκολο να βρεθούν διαμερίσματα
και ξενοδοχεία από ό,τι να φτιαχτούν δομές.

7. Κατάθεση μηνύσεων από το ΕΣΠ μετά από καταγγελίες προσφύγων
για επαναπροωθήσεις στον Έβρο

Στις 19 Ιουνίου 2019 το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες κατέθεσε
αναφορά  στην  Εισαγγελέα  του  Αρείου  Πάγου,  μαζί  με  φάκελο  όλων  των
στοιχείων που έχουν περιέλθει σε γνώση του, για καταγγελίες για παράνομες,
άτυπες  και  βίαιες  επαναπροωθήσεις  προσφύγων  από  την  περιοχή  του
Έβρου, που αφορούν και Τούρκους πολίτες, ιδίως για το χρονικό διάστημα
από 27/4/2019 έως και τον Ιούνιο του 201988.

Παράλληλα,  υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τρεις  μηνύσεις
για  να  διαβιβασθούν  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Ορεστιάδας,  με
εγκαλούντες  πέντε  Τούρκους πρόσφυγες και  το ανήλικο τέκνο των δύο εξ
αυτών. Οι έξι πρόσφυγες που εκπροσωπούνται από το Ελληνικό Συμβούλιο
για  τους  Πρόσφυγες  προσέφυγαν  στην  ελληνική  Δικαιοσύνη  ζητώντας
απαντήσεις  για  τις  πράξεις  που καταγγέλλουν ότι  έλαβαν  χώρα εις  βάρος
τους.  Μεταξύ  των  εγκαλούντων  βρίσκεται,  δυστυχώς,  και  μία  νεαρή
πρόσφυγας,  η  οποία  κρατείται  στις  τουρκικές  φυλακές,  κατόπιν  της
καταγγελλόμενης  παράνομης επαναπροώθησής της  από την  Ελλάδα στην
Τουρκία. Πλήθος αποδεικτικών στοιχείων και η μαρτυρία του αδελφού της, ο
οποίος  κατοικεί  στην  Αθήνα,  περιλαμβάνονται  στη  σχετική  μήνυση  και
στοχεύουν στην επιβεβαίωση των αναφερόμενων από την ίδια περιστατικών,
όλα ευρισκόμενα πλέον στη διάθεση της δικαιοσύνης.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες έχει απευθύνει επανειλημμένες
εκκλήσεις  για  τη  διερεύνηση  των  παραβιάσεων  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων
στην περιοχή του Έβρου, εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία για ανάλογες
καταγγελίες.  Μέχρι  σήμερα  δεν  έχει  υπάρξει  επίσημη  αντίδραση,  ενώ  οι
καταγγελίες που αφορούν την παράνομη πρακτική των επαναπροωθήσεων
συνεχίζουν να πληθαίνουν.

Με την κατάθεση των τριών μηνύσεων και της αναφοράς στην Εισαγγελέα του
Αρείου  Πάγου,  το  Ελληνικό  Συμβούλιο  για  τους  Πρόσφυγες  στέκεται  στο
πλευρό  των  προσφύγων  που  είχαν  το  σθένος  να  καταγγείλουν  επώνυμα
αναφερόμενες  μαζικές  και  συστηματικές  παραβιάσεις  των  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων  που  συντελούνται  εις  βάρος  διωκόμενων  προσώπων  που
αναζητούν προστασία στην Ελλάδα και καλεί τις αρμόδιες δικαστικές αρχές να
διερευνήσουν αποτελεσματικά τις καταγγελίες αυτές.

8. Κρατήσεις μεταναστών στο Αστυνομικό Μέγαρο των Χανίων
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Την άμεση απελευθέρωση των μεταναστών που κρατούνται στο Αστυνομικό
Μέγαρο  Χανίων,  όπως  αναφέρει  η  σχετική  ανακοίνωση,  ζήτησε  στις  25
Ιουλίου 2019  το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών89.

Σύμφωνα  με  την  σχετική  ανακοίνωση  «τις  δυο  τελευταίες  εβδομάδες,
μετανάστες  που  συμμετέχουν  στα  μαθήματα  ελληνικών  και  σε  άλλες
δραστηριότητες του Στεκιού Μεταναστών, βρίσκοντας καταφύγιο σ’ αυτό, είναι
κρατούμενοι στα κελιά του αστυνομικού μεγάρου Χανίων. Πρόκειται για μια
καθιερωμένη καλοκαιρινή κίνηση “εκκαθάρισης” της πόλης από ανθρώπους
χωρίς  χαρτιά.  Στην  πόλη που νόμιμη είναι  η  ανασφάλιστη  εργασία  και  τα
απλήρωτα μεροκάματα στο βωμό της τουριστικής ανάπτυξης, νόμιμα είναι τα
τραπεζοκαθίσματα  –  παντού,  νόμιμη  η  καταπάτηση  των  παραλιών  με
ομπρέλες και ξαπλώστρες. Στην πόλη που καλοδεχούμενοι είναι οι τουρίστες
και  ανεπιθύμητοι  οι  φτωχοί. Στην  πόλη  που  όσο  κι  αν  καυχιέται  για  το
φιλόξενό της πρόσωπο, άνθρωποι στοιβάζονται στις γνωστές συνθήκες του
υπογείου του αστυνομικού μεγάρου,  με  την  κατηγορία της μετανάστευσης.
Προφανώς, το φαινόμενο δεν περιορίζεται τοπικά, ούτε το συναντάμε μόνο
την καλοκαιρινή σεζόν, αλλά τελευταία πύκνωσαν και σε άλλες περιοχές οι
συλλήψεις μεταναστών χωρίς χαρτιά, με άγνωστο χρόνο κράτησης, γνωστές
από παλιά με το αποκρουστικό όνομα «επιχειρήσεις-σκούπα». Πρόκειται για
ένα από τα  αποτελέσματα της ευρωπαϊκής  μεταναστευτικής  πολιτικής,  της
αστυνομικής  και  στρατιωτικής  διαχείρισης  των  μεταναστών  και  των
προσφύγων. 

Απελάσεις, τείχη, συρματοπλέγματα, περιορισμός, στρατιωτικές επιχειρήσεις,
hotspots, παράνομες επαναπροωθήσεις, αναχαιτίσεις, ατελείωτα παζάρια και
οι  άθλιες  διαπραγματεύσεις  -όπου  οι  ανθρώπινες  ζωές  είναι  αριθμοί-  και
προφανώς συμμετέχει  επίσημα και  το ελληνικό κράτος  σ αυτές.  Επειδή οι
παραπάνω  καταστάσεις  είναι  καθημερινή  εικόνα  στις  ειδήσεις,  ίσως  η
περίπτωση  10  κρατούμενων  «παράτυπων»  μεταναστών  να  μη  φαντάζει
τρομακτική και ανοίκεια. Όμως, ας προσπαθήσουμε όλες και όλοι να μπούμε
στη θέση τους – σίγουρα κάποιοι απ’ τους προγόνους μας υπήρξαν θύματα
αντίστοιχων απάνθρωπων μέτρων – και να αντισταθούμε στην εξοικείωση με
τη βαρβαρότητα που μας επιβάλλεται. Δεν είναι εγκληματίες, είναι άθλιο να
στερούνται την ελευθερία τους επειδή για τις κρατικές αρχές πρέπει να είναι
για πάντα αόρατοι. Ανάμεσά τους φυσικά είναι άνθρωποι που δυσκολεύονται
να  βεβαιώσουν  με  έγγραφα  την  παραμονή  τους  στη  χώρα  μας,  αν  και
δουλεύουν  στον  τόπο  μας  εδώ  και  πολλά  χρόνια,  και  κάπως  έτσι
αποκλείονται από τη διαδικασία νομιμοποίησης. 
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Αφού  για  να  αποκτήσουν  χαρτιά  πρέπει  να  έχουν  ένσημα  και  επομένως
ασφάλιση, ΑΜΚΑ, τα οποία όμως ένσημα δεν τα κολλάνε οι εργοδότες όπως
συνήθως συμβαίνει  στην ελληνική επικράτεια.  Αυτός ο παραλογισμός τους
μετατρέπει δύο φορές σε «μη-ανθρώπους» για τα μάτια του νόμου, εκ των
προτέρων  κατασκευασμένοι  «ένοχοι»:  από  τη  μία  μεριά  αντικείμενα  των
μηχανισμών δίωξης, από την άλλη μεριά αντικείμενα εκμετάλλευσης,  μέσω
της μαύρης εργασίας. Αν προσθέσουμε επίσης ότι η υποβολή αιτημάτων, για
την  απόκτηση  ασύλου,  γίνεται  αποκλειστικά  μέσω  skype,  όπου  σπανίως
κάποιος  βρίσκει  σειρά  λόγω  της  υποστελέχωσης  των  υπηρεσιών  και
προφανώς  της  προαποφασισμένης  απόρριψης  της  πλειοψηφίας  των
αιτημάτων τότε καταλαβαίνουμε ότι η κατηγορία «δεν έχει χαρτιά», συνοδεύει
αναγκαία την πλειοψηφία των μεταναστριών/μεταναστών/προσφύγων από τη
στιγμή που πατάνε σε αυτόν τον τόπο και συνάμα τους καθιστά μη-ορατούς,
μη-ανθρώπους, μόνιμα αντικείμενα πειραματισμών της μισαλλοδοξίας και του
ρατσισμού  που  εκλύουν  οι  πρακτικές  του  «πολιτισμένου  ευρωπαϊκού
κόσμου» και προφανώς και του ελληνικού κράτους.

9.  Νεκρό  προσφυγόπουλο  σε  επιχείρηση  αποτροπής  ανοιχτά  της
Σάμου

Επίθεση  κουκουλοφόρων  σε  βάρκα  με  πρόσφυγες,  με  αποτέλεσμα  τον
θάνατο ενός τετράχρονου, κατήγγειλαν πρόσφυγες στις 15 Ιανουαρίου 201990.
Για επιχείρηση αποτροπής σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές κάνει λόγο
το Ελληνικό Λιμενικό που δηλώνει πως δεν έχει ενημερωθεί για την ύπαρξη
νεκρού. 

Την επίθεση καταγγέλλει η ΜΚΟ Aegean Boat Report με ανάρτησή της στο
facebook, όπου περιγράφεται το χρονικό της επίθεσης:
Στις 01:30 τα ξημερώματα της Τρίτης 15 Ιανουαρίου, μια βάρκα στην οποία
επέβαιναν  54  πρόσφυγες  -ανάμεσά  τους  24  παιδιά-  ξεκίνησε  από  το
Κουσάντασι της Τουρκίας με προορισμό τη Σάμο. Κανένας από τους επιβάτες
δεν φορούσε σωσίβιο.

Στις 03:30,  όπως  αναφέρουν  πρόσφυγες  που  επέβαιναν  στο  σκάφος  σε
τουρκικά ΜΜΕ, τους πλησίασε ένα μικρό σκάφος στο οποίο υπήρχαν δύο
άνδρες  με  μαύρες  στολές  και  μάσκες,  οι  οποίοι  τους  ανάγκασαν  να  τους
δώσουν το μπιτόνι βενζίνης που υπήρχε στη βάρκα και τους ρυμούλκησαν
στις τουρκικές ακτές. Προσπάθησαν, επίσης, να χτυπήσουν το σκάφος για να
το βυθίσουν.

Στις 03:40 η κατάσταση έγινε κρίσιμη καθώς η βάρκα άρχισε να μπάζει νερά,
επικράτησε πανικός και  πρόσφυγες έπεφταν στο νερό.  Τότε το σκάφος με
τους κουκουλοφόρους απομακρύνθηκε από το σημείο με κατεύθυνση προς
Σάμο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των επιβαινόντων.
Στις 03:42 η βάρκα βυθίστηκε και ενημερώθηκε η τουρκική ακτοφυλακή.

90http://www.efsyn.gr/arthro/dolofoniki-epithesi-koykoyloforon-se-varka-me-
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Στις 03:52 η διοίκηση της τουρκικής ακτοφυλακής αναφέρει ότι ελικόπτερο του
ναυτικού εντοπίζει τη βάρκα.
Στις 04:20 φτάνει  στην περιοχή το πρώτο σκάφος της τουρκικής ακτής  και
αρχίζει η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν ένα ελικόπτερο και
ακόμα δύο σκάφη. Το τετράχρονο κοριτσάκι ανασύρεται νεκρό.

Η επίθεση αναφέρεται και σε τρία τουρκικά μέσα ενημέρωσης που φιλοξενούν
δηλώσεις του πατέρα του κοριτσιού που βρήκε τραγικό θάνατο.

«Τα κύματα ήταν τεράστια, νομίσαμε ότι ήρθαν για να μας σώσουν και εκείνοι
μας είπαν να σβήσουμε τη μηχανή, έδεσαν σκοινί στη βάρκα και άρχισαν να
μας κάνουν κύκλους. Ήταν απάνθρωπο. Κατάφερα να σώσω μόνο τα άλλα
δύο μου παιδιά», περιγράφει ο Μοχάμεντ Φαντίλ από το Ιράκ.

 «Πρώτες  πρωινές  ώρες  της  Τρίτης  15-01-2019 στη  θαλάσσια  περιοχή
ανοιχτά της Σάμου πραγματοποιήθηκε από πλωτό περιπολικό του Λιμενικού
Σώματος,  στο πλαίσιο περιπολίας,  έγκαιρος εντοπισμός σκάφους με ικανό
αριθμό μεταναστών στα τουρκικά χωρικά ύδατα.

»Άμεσα και όπως προβλέπεται  από τη Διεθνή Σύμβαση περί  Έρευνας και
Διάσωσης,  ενημερώθηκαν  οι  τουρκικές  αρχές  μέσω  των  θεσμοθετημένων
διαύλων επικοινωνίας των δύο επιχειρησιακών κέντρων Ελλάδας – Τουρκίας
(JRCC Piraeus – MRCC Ankara) και στην περιοχή έσπευσε έγκαιρα σκάφος
της  τουρκικής  ακτοφυλακής,  το  οποίο,  αφού  αρχικά  προχώρησε  στον
εντοπισμό  και  την  περισυλλογή  των  επιβαινόντων  από  το  σκάφος,  στη
συνέχεια τους αποβίβασε στις απέναντι  τουρκικές ακτές,  χωρίς να δηλωθεί
στις ελληνικές αρχές αγνοούμενος.

Στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού παρέμειναν πλησίον της
οριογραμμής πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος καθώς και κοινοτικό
μέσο  δύναμης  FRONTEX  για  τυχόν  παροχή  συνδρομής.  Το  σκάφος
μεταφοράς  των  μεταναστών  (φουσκωτό  6-7  μέτρα)  παρασύρθηκε  χωρίς
επιβαίνοντες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, όπου και ρυμουλκήθηκε
από σκάφος δύναμης FRONTEX στη Σάμο».

10.  Θάνατος  24χρονου  πρόσφυγα  από  το  Καμερούν  τη  μέρα  της
χιονόπτωσης στη Μόρια

Νεκρός βρέθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2019 (μέρα χαμηλών θερμοκρασιών και
μεγάλης  χιονόπτωσης)  στο  κέντρο  φιλοξενίας  προσφύγων  της  Μόριας
24χρονος αιτών άσυλο από το Καμερούν91.

Ο 24χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τους φίλους του, με τους οποίους έμενε,
γύρω στις  2:00  τα  ξημερώματα.  Μεταφέρθηκε  στο  Νοσοκομείο  Μυτιλήνης
όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

91http://www.alterthess.gr/content/nekros-24hronos-prosfygas-apo-kameroyn-sti-
moria?fbclid=IwAR3VmZJyL98_Voca2-JyPL9tFVA3GgJIb5hgdOCWMiP7BotrJR-
pxYsv61o



11.  Ρατσιστική  συμπεριφορά  υπαλλήλου  στο  Κέντρο  Υποδοχής  στο
Φυλάκιο Έβρου

Απαράδεκτη  συμπεριφορά  υπαλλήλου  στο  Κέντρο  Υποδοχής  και
Ταυτοποίησης  (ΚΥΤ)  στο  Φυλάκιο  του  Εβρου  απέναντι  σε  πρόσφυγες
κατέγραψε  βίντεο  που  δημοσιοποίησε  στις  11  Ιανουαρίου  2019   το  VICE
GREECE, αναδεικνύοντας την μεγάλη ένταση και τις απαράδεκτες συνθήκες
στο ΚΥΤ, όπου αναγκάζονται να ζουν πολλούς μήνες πρόσφυγες, μεταξύ των
οποίων ασυνόδευτοι ανήλικοι92. 

Ο υπάλληλος φαίνεται να διαπληκτίζεται σε πρόσφυγες που βρίσκονται από
την  άλλη  πλευρά  ενός  συρματοπλέγματος,  οι  οποίοι  ζητούν  να  δουν  το
διευθυντή.«Με το διευθυντή θα μιλήσετε, ποτέ όμως ξανά με μένα», τους λέει
στα αγγλικά. «Είμαι Έλληνας και είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Είστε σ'
αυτό  το  καμπ  και  από  κάτω  υπάρχει  αίμα  Ελλήνων.  Πρέπει  να  σέβεστε.
Αλλιώς πηγαίντε στην Τουρκία», πρόσθεσε.

12.  Στο φως μαρτυρίες για παράνομες επαναπροωθήσεις στον Έβρο
την άνοιξη του 2019

Την άνοιξη του 2019  δεκάδες άνθρωποι που ζητούσαν άσυλο στην Ελλάδα
φέρεται να κατέληξαν στις τουρκικές φυλακές υπό συνθήκες ομιχλώδεις93.

Στις 26 Απριλίου μια ομάδα 11 άνθρωπων ανάμεσά τους 3 μικρά παιδιά και
μια  έγκυος  γυναίκα  διέσχισαν  τον  ποταμό.  Δύο  από  αυτούς  μιλούν  στο
euronews  για  όσα  βίωσαν  μετά  τον  εντοπισμό  τους  από  Έλληνες
αστυνομικούς στο χωριό Λαγυνά. Τους επιβίβασαν σε ένα βαν. Πίστευαν πως
θα τους οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα σύντομα όμως, οι προσδοκίες τους
διαψεύστηκαν. Βρέθηκαν ξανά στην όχθη του ποταμού.

«Ξαφνικά άνοιξαν την πόρτα του βαν. Μετρήσαμε 4 άτομα με αστυνομικές
στολές. Οι δύο ήταν εκείνοι που είχαμε συναντήσει στην αρχή. Οι άλλοι δύο
πιθανότατα οδηγούσαν το βαν. Υπήρχαν τέσσερις αστυνομικοί και πίσω τους
ήταν  άλλα  τέσσερα  άτομα  που  φορούσαν  στολές  παραλλαγής  χωρίς
διακριτικά.  Έμοιαζαν με στρατιώτες.  Ένας από αυτούς φορούσε κουκούλα.
Όλοι τους κρατούσαν μεγάλα γκλομπς. Ειδικά εκείνος που φορούσε κουκούλα
είχε ένα μεγαλύτερο. Η στάση τους ήταν λες και πήγαιναν στον πόλεμο. Λες κι
ήταν έτοιμοι να μας επιτεθούν. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
Τους ρωτήσαμε: "γιατί τα κάνετε όλα αυτά;" απάντησαν: "θα σας στείλουμε
πίσω"», λέει ο Mikail Τ.

92http://www.efsyn.gr/arthro/ethnikistiko-kresento-ypalliloy-sto-fylakio-evroy-
katagrafei-vinteo?fbclid=IwAR05-m13BWBz-
hSH2_oTGtCWItWxvcHiOuKaBxC2O8D_u_GarS1TfeGda3s
93https://gr.euronews.com/2019/05/15/sto-fos-kataggelies-gia-paranomes-  
epanaproothiseis-toyrkon-ston-ebro

https://www.youtube.com/watch?v=UMGON6IFrwc&feature=youtu.be


«Είπα στη  γυναίκα  αστυνομικό  που μας  είχε  δώσει  νερό.  Ο πατέρας  των
παιδιών μου δεν είναι  εδώ. Φοβούνται  πολύ. Εαν μας στείλετε  πίσω στην
Τουρκία θα είναι  καταστροφή για μας.  Εγώ θα πάω φυλακή κι  εκείνα δεν
έχουν  κανένα.  Μας  είπε  πως  δεν  μπορεί  να  κάνει  κάτι.  Ήταν  πολύ
στεναχωρημένη», δηλώνει η Gulay Ο. μητέρα δύο παιδιών, που αντιμετωπίζει
κινητικό πρόβλημα.

«Φοβόμουν και λίγο αργότερα πήγα κοντά στη γυναίκα και το παιδί μου. Τους
αγκάλιασα.  Τότε  εκείνος  που φορούσε κουκούλα με  χτύπησε στην πλάτη.
Προσπάθησε να το κάνει και δεύτερη φορά η γυναίκα μου προσπάθησε να με
προστατέψει με το χέρι της», λέει ο Mikail, ανακαλώντας τις εφιαλτικές στιγμές
που βίωσε.

«Τα παιδιά μου ήταν δίπλα μου και με ρώτησαν: "Μαμά θα μας σκοτώσουν;"
Τους απάντησα: "όχι δεν θα μας σκοτώσουν απλά θα μας στείλουν πίσω"»,
μας λέει η Gulay.

Oι 11 πέρασαν τελικά στην Τουρκία κρύφτηκαν για ένα βράδυ και κατάφεραν
να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε αυτή τη φορά
ήταν διαφορετική, καθώς κατάφεραν να ενημερώσουν δικηγόρους αλλά και
την  Ύπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ για  τους  Πρόσφυγες.  Μεταφέρθηκαν  στο
Αστυνομικό  Τμήμα  στο  Σουφλί.  Εκεί  ο  Mikail  είδε  κάτι  που  τον  έκανε  να
φοβηθεί για ακόμα μια φορά:

«"Όταν  κάναμε  τις  διαδικασίες  για  την  ταυτοποίησης  και  δίναμε  τα
αποτυπώματά  μας  η  πόρτα  στον διπλανό  χώρο ήταν μισάνοιχτη.  Κοίταξα
μέσα. Είδα αυτές τις στολές παραλλαγής στρατιωτικού τύπου και τα γκλομπς.
Όταν κατάλαβα τι είδα έμεινα έκπληκτος και σκέφτηκα πως αυτοί οι άνθρωποι
δουλεύουν εδώ»

Οι  11  στάθηκαν τυχεροί  και  πλέον βρίσκονται  στην Ελλάδα κάποιοι  άλλοι
όμως όχι.

Στις 4 Μαϊου η Αϊσέ Ερντογάν με δύο ακόμα άντρες διέσχισαν τον Έβρο. Υπό
τον  φόβο  των  επαναπροωθήσεων  ενημέρωσε  δικηγόρους  αλλά  και  τον
αδελφό της που βρίσκεται  εδώ και  αρκετούς μήνες στην Ελλάδα.  Οι  τρεις
έβγαλαν  φωτογραφία  στο  ΚΕΠ της  Νέας  Βύσσας  και  συνοδεία  δικηγόρου
μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα στο Νέο Χειμώνιο.  Εκεί  τα ίχνη τους
χάνονται.  Στον δικηγόρο που τους συνόδευε δεν επετράπη η είσοδος στο
τμήμα.  Λίγες  ώρες  μετά  ο  συνάδελφός  του  Άνθιμος  Σιδέρης  τον  οποίο,
επίσης, είχε ενημερώσει η Αϊσέ απευθύνθηκε στις αρχές.

«Προσπάθησα  τις  ημέρες  αυτές,  δηλαδή  και  εκείνη  και  την  επομένη  να
αναζητήσω τα ίχνη τους. Πήρα τηλέφωνο στο Νέο Χειμώνιο. Μου ανέφεραν
πως  δεν  γνωρίζουν  τίποτα  για  τα  άτομα  αυτά.  Πήρα  τηλέφωνο  το
Υπασπιστήριο. Μου είπαν πως δεν υπάρχει καμία καταγραφή συλλήψεως»



Ο αδελφός της Αϊσέ Ιχσάν πήγε στο Τμήμα του Νέου Χειμωνίου:

«Πήγα εκεί. Τους μίλησα η αδελφή μου είναι εδώ και θέλω να την δω εκείνοι
απάντησαν πως κανείς δεν είναι εδώ κανείς δεν συνελήφθη σήμερα.  Όταν
μου το  είπαν  αυτό  σοκαρίστηκα και  είπα.  Πως μπορεί  να γίνεται  αυτό.  Η
αδελφή μου είναι εδώ ξέρω πως συνελήφθη και την δεχτήκατε εδώ. εκείνοι
απάντησαν όχι.»

Η  Αϊσέ  Ερντογάν  κατέληξε  στις  φυλακές  της  Αδριανούπολης.  Πολλές
ανάλογες  καταγγελίες  έχει  δεχτεί  η  Ύπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους
Πρόσφυγες η εκπρόσωπος, Στέλλα Νάνου, εξηγεί:

«Τέτοιες καταγγελίες προκαλούν βαθιά ανησυχία στον οργανισμό. Σε αρκετές
περιπτώσεις  θέσαμε  αυτές  τις  καταγγελίες  υπόψιν  των  ελληνικών  αρχών
ζητώντας  τη  διεξαγωγή  μιας  πλήρους  έρευνας.  Μέχρι  τώρα  η  στάση  των
ελληνικών  αρχών  δεν  είναι  αυτή  που  απαιτείται  ώστε  να  υπάρχει
αποτελεσματική  πρόσβαση  στο  άσυλο  σε  όλα  τα  άτομα  που  χρήζουν
διεθνούς προστασίας στα χερσαία σύνορα»

Το  euronews  ζήτησε  από  τις  ελληνικές  αρχές  να  σχολιάσουν  τα
καταγγελλόμενα. Αξιωματούχοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είπαν
πως  τα  περιστατικά  αυτά  δεν  επιβεβαιώνονται.  Ωστόσο,  οι  μαρτυρίες
πληθαίνουν και  οι  δικηγόροι  των θυμάτων αναμένεται  να προσφύγουν στη
δικαιοσύνη ζητώντας  τη  διεξαγωγή ανεξάρτητης  έρευνας  και  την  απόδοση
ευθυνών.

13.  Συλλογή υπογραφών ενάντια στη λειτουργία δομής ασυνόδευτων
ανηλίκων στην Παλλήνη 

Συλλογή υπογραφών ενάντια στη λειτουργία δομής ασυνόδευτων ανηλίκων
στην Παλλήνη οργάνωσαν στις 27/3/2019 ορισμένοι κάτοικοι της πόλης, σε
μια  εμφανή  προσπάθεια  υποκίνησης  ξενοφοβικών  αντιδράσεων  και
καλλιέργειας φόβου,  ενώ  κορυφώνεται  η  προεκλογική  περίοδος  στην
Αυτοδιοίκηση94.

Εκτός  από  τον  ακραίο  λόγο  που  εκφράζει  η  υποψήφια  δήμαρχος  Ραχήλ
Μακρή  ενάντια  στη  λειτουργία  της  δομής  φιλοξενίας  των  ανήλικων
προσφυγόπουλων, πληροφορίες αναφέρουν πως στην περιοχή επιχειρούν να
επαναδραστηριοποιηθούν ακροδεξιές και φασιστικές ομάδες που βρίσκονταν
πίσω από την εθνικιστική κατάληψη του 1ου ΓΕΛ Γέρακα τον Νοέμβριο.

94https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/188896_spernoyn-fobo-gia-na-therisoyn-  
psifoys?fbclid=IwAR0LOagkGrQVHN5y5LmsxKuvdQc7r05mHnYz-ndI-
8Bkhf2cui39WuonoYI

https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/188896_spernoyn-fobo-gia-na-therisoyn-psifoys?fbclid=IwAR0LOagkGrQVHN5y5LmsxKuvdQc7r05mHnYz-ndI-8Bkhf2cui39WuonoYI
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/188896_spernoyn-fobo-gia-na-therisoyn-psifoys?fbclid=IwAR0LOagkGrQVHN5y5LmsxKuvdQc7r05mHnYz-ndI-8Bkhf2cui39WuonoYI
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/188896_spernoyn-fobo-gia-na-therisoyn-psifoys?fbclid=IwAR0LOagkGrQVHN5y5LmsxKuvdQc7r05mHnYz-ndI-8Bkhf2cui39WuonoYI


Οι  αντιδράσεις  άλλωστε  βασίζονται  στο  γνωστό  μείγμα  κινδυνολογίας,
παραπληροφόρησης και φόβου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας newpost,  κάτοικοι που αντιδρούν
επικαλούνται  πιθανή  αύξηση  της  παραβατικότητας,  των  κλοπών  και  των
ληστειών  από  την  παρουσία  των  ανήλικων  προσφυγόπουλων,  μιλούν  για
δημιουργία γκέτο και ισχυρίζονται ότι είναι άγνωστος ο αριθμός των ανηλίκων
που θα φιλοξενηθούν, όταν η επίσημη ενημέρωση 

Εκφράζουν επίσης τον φόβο ότι  σε  βάθος χρόνου θα εγκατασταθούν στην
πόλη, σε αναξιοποίητα κτίρια,  τουλάχιστον 2.500 μετανάστες, κάτι  που δεν
προκύπτει από κανέναν σχεδιασμό των αρχών.

«Θα καταστραφούμε όλοι εκεί. Με βάζουνε εμένα και τον κάθε γείτονα να ζει
με τους μετανάστες. Μας είπαν για 40 άτομα, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τον
ακριβή  αριθμό  που  θα  έρθει  στην  περιοχή.  Αυτά  εκεί  μέσα  θα  είναι
γκετοποιημένα,  τα  προβλήματά  τους  πώς  θα  τα  λύνουν;»,  δηλώνει
χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Για προεκλογικές σκοπιμότητες και πολιτική εκμετάλλευση του θέματος κάνει
λόγο ο δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος, μιλώντας στην «Εφ.Συν.».

«Το κάνουν για προεκλογικούς λόγους. Δημιουργούν φόβο για να πουλήσουν
προστασία.  Είναι  ακραίοι  και  λαϊκιστές,  και  εννοώ αυτούς που ηγούνται  σ’
αυτή την προσπάθεια, όχι τον κόσμο που μπορεί να έχει άγνοια και γίνεται
αντικείμενο εκμετάλλευσης», σημειώνει.

Αποδίδει ευθύνες στο υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αργοπορημένη
ενημέρωση σχετικά με τη δομή και για απουσία από τη δημόσια συζήτηση
στον  δήμο,  γεγονός  που  επέτρεψε  στους  ακραίους  και  τους  λαϊκιστές  να
εκμεταλλευτούν την άγνοια του κόσμου.

«Εχουμε  κάνει  τον  έλεγχο  ώστε  η  δομή  να  έχει  τις  απαιτούμενες
προδιαγραφές και να μη γίνει αποθήκη ψυχών, ώστε να προστατεύονται τα
παιδιά και να διασφαλίζεται η κοινωνική ειρήνη. Είμαστε φιλόξενη κοινωνία,
ήρεμη, και θα σταθούμε στο θέμα σωστά, με σύνεση και λογική», σημειώνει ο
κ. Ζούτσος.

Από την πλευρά της, η υποψήφια δήμαρχος Ειρήνη Κουνενάκη κατονομάζει
την κυρία Μακρή και την παράταξή της ότι συμμετέχουν ενεργά στη συλλογή
υπογραφών  ενάντια  στη  λειτουργία  της  δομής  και  πρωτοστατούν  στις
αντιδράσεις.

Οπως άλλωστε έχει γράψει η «Εφημερίδα Συντακτών», η κυρία Μακρή έδωσε
ρεσιτάλ  ξενοφοβικού  λόγου,  μιλώντας  για  «παράνομη  εγκατάσταση
μεταναστών από τα νησιά στον δήμο μας» και συνοδεύοντας την αντίδρασή
της  με  ανάρτηση  της  είδησης  «Πακιστανός  επιχείρησε  να  βιάσει  82χρονη
γυναίκα στην Πρέβεζα» («Ρατσιστικό  παραλήρημα της Ραχήλ Μακρή στην
Παλλήνη», 13 Μαρτίου).



Η κ. Κουνενάκη σημειώνει επίσης ότι ευθύνες για την κατάσταση έχει και η
δημοτική  αρχή,  καθώς  με  τις  δηλώσεις  της  σχετικά  με  το  έλλειμμα
ενημέρωσης βιάστηκε να ρίξει λάδι στη φωτιά και ενίσχυσε το μέτωπο όσων
αντιδρούν.

Πηγές  του  υπουργείου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  κάνουν  λόγο  για
απαράδεκτα φαινόμενα:

«Το έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε. Κάποιοι θεωρούν ότι
βρίσκουν  πρόσφορο  έδαφος  για  να  στήσουν  την  προεκλογική  τους
εκστρατεία,  εκμεταλλευόμενοι  βέβαια τη σιωπή και την αδράνεια δυνάμεων
που δεν θα έπρεπε να αδρανούν».

14.  Την  κατάργηση  χρήσης  ακατάλληλων  χώρων  κράτησης  για
μετανάστες και αιτούντες άσυλο ζήτησαν το Μάϊο 2019 Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις

Ανοιχτή επιστολή προς την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
και  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  απευθύνανε  στις  15/5/2019  δεκαέξι  μη
κυβερνητικές  οργανώσεις  και  φορείς,  με  την  οποία  ζητούν  την  άμεση
κατάργηση  της  χρήσης  ακατάλληλων  χώρων  κράτησης  παράτυπων
μεταναστών και αιτούντων άσυλο95.

Στην επιστολή αναφέρουν χαρακτηριστικά  τα κρατητήρια  των αστυνομικών
τμημάτων και  των αστυνομικών διευθύνσεων ως κατ'  εξοχήν ακατάλληλες
εγκαταστάσεις,  καθώς  δεν  υπάρχει  καν  η  δυνατότητα  προαυλισμού  των
κρατουμένων. Όπως επισημαίνεται,  εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν σε
τέτοιους χώρους για διάστημα που κυμαίνεται από εβδομάδες έως και μήνες.
Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική αυτή έχει οδηγήσει σε διαδοχικές αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου,  με  τις  οποίες  η
Ελλάδα έχει καταδικαστεί για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση των
κρατουμένων.  Κάνουν  λόγο,  επιπλέον,  για  ελλιπή  συντήρηση  των
εγκαταστάσεων  κράτησης,  ελλιπή  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  και
περιορισμένη πρόσβαση σε βασικά είδη ατομικής υγιεινής.

Επίσης,  αναφέρουν  και  άλλα  προβλήματα  στις  διαδικασίες  διοικητικής
κράτησης,  όπως η κράτηση ευάλωτων ατόμων, η έλλειψη εξατομικευμένης
προσέγγισης με βάση τα χαρακτηριστικά, την κατάσταση και τις ανάγκες του
κάθε  αλλοδαπού  υπηκόου  που  συλλαμβάνεται,  η  ελλιπής  ή  λανθασμένη
καταγραφή ασυνόδευτων ανηλίκων, η μη χρήση εναλλακτικών της κράτησης
μέτρων και  η  κράτηση  ατόμων,  των οποίων η  απέλαση  προσκρούει  στην
αρχή της μη επαναπροώθησης.

Ο  επικεφαλής  της  μη  κυβερνητικής  οργάνωση  Αίτημα,  Σπύρος  Ριζάκος,
χαρακτηρίζει  τη  διοικητική  κράτηση  μεταναστών  και  αιτούντων  άσυλο  «σε
απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες» ως «μελανή κηλίδα για τη χώρα
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μας, την οποία οφείλουν οι αρμόδιες αρχές να εξαλείψουν». Ο πρόεδρος της
Κοινότητας  Αφγανών  Μεταναστών  και  Προσφύγων  στην  Ελλάδα,  Ταχέρ
Αλιζαντά, τονίζει ότι «οι συμπατριώτες μας που φεύγουν από το Αφγανιστάν
για να γλυτώσουν από τον πόλεμο και τις διώξεις έρχονται στην Ελλάδα για
να βρουν προστασία. Συχνά, όμως, βρίσκονται κρατούμενοι και μάλιστα σε
χώρους, όπου δεν βλέπουν ούτε το φως του ήλιου. Είναι πολύ άσχημο για
την Ελλάδα να αντιμετωπίζει έτσι κατατρεγμένους ανθρώπους. Αυτό πρέπει
να σταματήσει».

Την  ανοιχτή  επιστολή  συνυπογράφουν  οι  οργανώσεις  Αίτημα,  Ελληνικό
Συμβούλιο  για  τους  Πρόσφυγες,  Ελληνικό  Παρατηρητήριο  των Συμφωνιών
του Ελσίνκι, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων,
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους, Κοινότητα
Αφγανών  Μεταναστών  και  Προσφύγων  στην  Ελλάδα,  Κόσμος  Χωρίς
Πολέμους και Βία, Praksis, Solidarity Now, Refugee Legal Support Athens,
International  Detention  Coalition,  Platform for  International  Cooperation  on
Undocumented  Migrants,  Equal  Rights  Beyond  Borders,  Refugee  Rights
Europe, Border Criminologies-Oxford University.

15. Τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Λέσβου με επτά νεκρούς

 Στις  11  Ιουνίου  2019 η Ύπατη  Αρμοστεία  του ΟΗΕ για  τους Πρόσφυγες
εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την είδηση ότι επτά άνθρωποι, μεταξύ των
οποίων δύο παιδιά, έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σε ναυάγιο που σημειώθηκε
ανοιχτά της Λέσβου96. Το ελληνικό λιμενικό μετέφερε 57 επιζώντες στο λιμάνι
της Μυτιλήνης.  Μέλη προσωπικού της Ύπατης Αρμοστείας βρίσκονται  στο
σημείο για να παράσχουν υποστήριξη στους επιζώντες και τις ελληνικές αρχές
με όποιο τρόπο χρειαστεί.

«Αυτή η τραγωδία υπενθυμίζει με οδυνηρό τρόπο ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν
να τολμούν ριψοκίνδυνα ταξίδια για να φτάσουν στα ελληνικά νησιά», δήλωσε
ο Philippe Leclerc, ο Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα. «Χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν οι προσπάθειες
για  να  υπάρξουν  ασφαλείς  και  νόμιμες  οδοί  προς  την  Ευρώπη,  ώστε  οι
άνθρωποι  να  σταματήσουν  να  διακινδυνεύουν  τη  ζωή  τους  στα  χέρια
αδίστακτων διακινητών».

16.  Εκκενώσεις  κατειλημμένων κτιρίων που στέγαζαν μετανάστες και
πρόσφυγες

Στις  26  Αυγούστου  2019  έγινε  έφοδος  της  Αστυνομίας  σε  τέσσερα
κατειλημμένα  κτίρια  στις  οδούς  Σπ.  Τρικούπη,  Καλλιδρομίου  και  Φωτήλα,
όπου διέμεναν άστεγοι μετανάστες και πρόσφυγες. Από δύο κτίρια στην οδό
Σπ.  Τρικούπη  προσήχθησαν  143  άτομα και  μεταφέρθηκαν  στη  Διεύθυνση
Αλλοδαπών Αττικής για να διερευνηθεί αν κατέχουν νόμιμη άδεια παραμονής
στη  χώρα97.  Πρόκειται  για  61  Αφγανούς,  39  υπηκόους  Ερυθραίας,  17

96 Δελτίο Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, 
11/6/2019
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Ιρακινούς, 12 Ιρανούς, 11 Τούρκους και έναν Κερουνέζο, έναν Σύρο και έναν
Σαουδάραβα. 

Οι περισσότεροι, όπως ανέφεραν οι πληροφορίες, έχουν ζητήσει άσυλο, ενώ
όταν  διαπιστώθηκε  ότι  οι  ανήλικοι  ήταν  μέλη  οικογενειών  και  δεν  ήταν
ασυνόδευτοι,  οι  αστυνομικοί  άρχισαν  να  αναζητούν  δομές  φιλοξενίας
προκειμένου  να  μεταφερθούν  με  τους  γονείς  τους  σε  αυτές.  Για  εννέα
μετανάστες που δεν διέθεταν έγγραφα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία
διοικητικής απέλασης.

Όπως  έγινε  γνωστό  από  το  υπουργείο  ΠΡΟ.ΠΟ.,  οι  134  μετανάστες
μεταφέρθηκαν  σε  προσωρινό  ξενοδοχειακό  κατάλυμα  ενώ  τις  επόμενες
ημέρες θα φιλοξενηθούν οριστικά σε δομές μεταναστών της ενδοχώρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως από την χολιγουντιανή επιχείρηση δεν βρέθηκε ούτε
ίχνος από όπλα ή βόμβες μολότοφ αλλά ούτε και ναρκωτικές ουσίες που θα
δικαιολογούσαν  την  υπερκινητοποίηση  ισχυρότατων δυνάμεων στις  οποίες
συμμετείχαν άνδρες των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ, της Άμεσης Δράσης και
της Ασφάλειας. 

Στις 29 Αυγούστου 2019 η Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε τη σοβαρή ανησυχία
της για την αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη στην Αθήνα, στην περιοχή
των Εξαρχείων,  τα  ξημερώματα της 26ης Αυγούστου,  και  η  οποία κατέληξε
στην έξωση 144 προσφύγων και μεταναστών/ριών που βρίσκονται σε ανάγκη
προστασίας,  συμπεριλαμβανομένων  35  ανηλίκων98.  Στην  ανακοίνωση  της
αναφέρονται τα εξής :

"Σύμφωνα με τις αναφορές, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στη μεταφορά
των  134  ανθρώπων  που  πλήττονται  από  τις  εξώσεις  σε  υπάρχοντες
επίσημους χώρους φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα, πολλοί από τους οποίους
είναι  υπερπλήρεις  και  με  ακατάλληλες  συνθήκες  διαβίωσης.
Επιπλέον, εκφράζουμε  την  ανησυχία  μας  για  τον  τρόπο  εκτέλεσης  των
εξώσεων  αυτών,  καθώς,  όπως  φαίνεται,  έγιναν  χωρίς  κατάλληλη
προειδοποίηση και διαβούλευση με τους ανθρώπους που εμπλέκονται, αλλά
και για τις επιπτώσεις τους, καθώς θα μπορούσαν να κάνουν την κατάσταση
των  ανθρώπων  που  υφίστανται  την  έξωση  ακόμα  πιο  ευάλωτη.  Επίσης,
εξαιτίας  της  έντονης  αστυνομικής  παρουσίας,  η  επιχείρηση  αυτή  είχε,
πιθανότατα,  τραυματικές  συνέπειες  σε  όσους  και  όσες  ενεπλάκησαν,
πολλοί/ες από τους οποίους/ες – όπως οι ανήλικοι/ες – βρίσκονται ήδη σε
ευάλωτη κατάσταση.

Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς άλλων εξώσεων σε καταλήψεις
στα Εξάρχεια, τον Απρίλιο του 2019, και πρέπει να ιδωθούν στο πλαίσιο της
γενικευμένης  κρίσης  του  συστήματος  φιλοξενίας  για  τους  πρόσφυγες.  Τον
Μάρτιο  2019,  το  τότε  Υπουργείο  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  ξεκίνησε  τη
σταδιακή  κατάργηση  της  παροχής  στέγης  και  κοινωνικής  υποστήριξης  για
τους  αναγνωρισμένους  πρόσφυγες  στην  Ελλάδα  (πρόγραμμα  ΕΣΤΙΑ),
εκθέτοντας χιλιάδες ανθρώπους σε σοβαρές δυσκολίες. Τον Ιούνιο 2019, η

98 Δελτίο Τύπου Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Αμνηστίας, 29/8/2019



Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε τις ανησυχίες της στις ελληνικές αρχές, χωρίς να
λάβει καμία απάντηση.

Οι εξώσεις έρχονται σε μια περίοδο όπου ο πληθυσμός των προσφύγων και
μεταναστών/ριών στα ελληνικά νησιά αγγίζει ένα δραματικό ρεκόρ, με 24.000
άτομα στα νησιά και απότομη αύξηση των αφίξεων από τη θάλασσα. Καθώς η
κατάσταση στα νησιά φτάνει σε οριακό σημείο και η δυνατότητα φιλοξενίας και
υποστήριξης στην ηπειρωτική Ελλάδα γίνεται όλο και πιο δύσκολη, η Διεθνής
Αμνηστία προτρέπει τις ελληνικές αρχές να αναλάβουν συγκεκριμένα μέτρα
ώστε να διασφαλίσουν ότι θα προσφερθεί κατάλληλη στέγαση στα άτομα που
πλήττονται από τις εξώσεις, και θα τους παρασχεθεί η βοήθεια που απαιτεί η
κατάστασή τους.

Η  Διεθνής  Αμνηστία  καλεί  τις  ελληνικές  αρχές  να  διασφαλίσουν  ότι  οι
ανήλικοι/ες δεν θα υποστούν περιττές δυσκολίες και ότι θα τους παρασχεθεί
άμεσα μια βιώσιμη λύση. Η Διεθνής Αμνηστία προτρέπει τις ελληνικές αρχές
να διασφαλίσουν ότι  κάθε εξατομικευμένη περίπτωση θα αντιμετωπιστεί  σε
συμφωνία  με  τον  νόμο,  ότι  οι  άνθρωποι  θα  έχουν  τη  δυνατότητα
αποτελεσματικής  πρόσβασης  σε  διαδικασίες  ασύλου  και  μέτρα  κοινωνικής
ένταξης, και ότι σε κάθε περίπτωση, θα προστατευτούν από την επιστροφή σε
συνθήκες κινδύνου. Αυτό περιλαμβάνει πιθανά σχέδια μεταφοράς ανθρώπων
σε  υπερπλήρεις  καταυλισμούς  (συμπεριλαμβανομένων  των  hotspot  στα
νησιά), που  αυτή  τη  στιγμή  είναι  απολύτως  ανίκανα  να  προσφέρουν
κατάλληλες συνθήκες ζωής ή να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες των
προσφύγων και των μεταναστών/ριών."

 

17.  Καταγραφή  63  ασυνόδευτων  ανήλικων  κρατούμενων  σε
απαράδεκτες συνθήκες στην Αμυγδαλέζα

Εξήντα τρεις ασυνόδευτοι ανήλικοι, κρατούμενοι υπό απαράδεκτες συνθήκες,
καταγράφτηκαν την Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019, από κλιμάκιο της ΑΡΣΙΣ -
Κοινωνική  Οργάνωση  Υποστήριξης  Νέων  (1  κοινωνική  λειτουργός,  1
δικηγόρος, 1 ψυχολόγος και 1 διερμηνέας)99.

Η  καταγραφή  έγινε  στο  πλαίσιο  των  τακτικών,  σε  εβδομαδιαία  βάση,
επισκέψεων του κλιμακίου, με σκοπό την παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης  σε  ανήλικους  κρατούμενους  στο  ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας  και
συνακόλουθο ρόλο την ενημέρωση θεσμικών οργάνων και δημοσίων αρχών
με ευθύνη τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών στην
Ελλάδα.

Η ως άνω κατάσταση εγείρει σοβαρές ανησυχίες τόσο για τη διαδικασία όσο
και για τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης.

99 https://www.news247.gr/koinonia/arsis-63-asynodeytoi-anilikoi-kratoyntai-stin-
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Συγκεκριμένα, στον Τομέα Ανηλίκων του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας, κατά την
επίσκεψή της οργάνωσης στις 2 Αυγούστου 2019, τελούσαν υπό κράτηση 60
ασυνόδευτοι  ανήλικοι.  Την  6η  Αυγούστου,  παρά  την  τοποθέτηση  6
ασυνόδευτων ανηλίκων  σε  δομές  φιλοξενίας,  παρέμεναν  υπό  κράτηση  64
ανήλικοι.  Κατά  την  επίσκεψη  στις  9  Αυγούστου  2019,  ο  αριθμός  των
ασυνόδευτων ανήλικων είχε  ανέλθει  στους  68:  ανήλικοι  από  το  Πακιστάν,
Αφγανιστάν,  Μπαγκλαντές,  Ιράν,  Αλγερία,  Σιέρα  Λεόνε,  Σομαλία,  Συρία,
Αίγυπτο, Τουρκία και Αλβανία, παρά την τοποθέτηση ακόμη 5 ασυνόδευτων
ανηλίκων  σε  δομές  φιλοξενίας.  Μεταξύ  των  κρατουμένων  παρέμεναν  και
ένας13χρονος πολίτης Μπαγκλαντές - καταγεγραμμένος ως πολίτης Πακιστάν
-, ένας ανήλικος από Αλγερία 16 ετών που κρατείται  από 25.04.2019, δύο
ανήλικοι από Μπαγκλαντές και Πακιστάν των οποίων η κράτηση υπερβαίνει
τις 45 ημέρες και δύο ανήλικοι από Αφγανιστάν και Μπαγκλαντές οι οποίοι
τελούν υπό κράτηση για διάστημα πάνω από 40 ημερών.

Στις 26 Αυγούστου ο αριθμός των ανηλίκων κρατουμένων στην Αμυγδαλέζα
ήταν 62, εκ των οποίων 3 ανήλικοι, οι οποίοι κατόπιν δικής τους επιθυμίας,
κρατούνται στον τομέα ενηλίκων και 59 στον τομέα ανηλίκων, παρά τις 11
τοποθετήσεις που έλαβαν χώρα σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων.

Από  την  παρέμβαση  της  οργάνωσης  στο  ΠΡΟΚΕΚΑ  Αμυγδαλέζας
αποτυπώνεται πλέον μια σταθερή και συστηματική αύξηση του αριθμού των
ασυνόδευτων  ανηλίκων  κρατουμένων  καθώς  και  αύξηση  του  χρόνου
κράτησής τους, σε συνθήκες κράτησης εξευτελιστικές που αντίκεινται σε κάθε
έννοια  παιδικής  προστασίας.  Ο  μεγάλος  αριθμός  των  κρατουμένων,  σε
συνδυασμό  με  τον  αυξημένο  χρόνο  κράτησης  σε  απαράδεκτες  συνθήκες,
επιδεινώνει την ήδη επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση των ανηλίκων και
οδηγεί σε εντάσεις και πράξεις απελπισίας, όπως επισημαίνει η οργάνωση.

 Η πλειοψηφία των ανηλίκων εξακολουθεί να μην έχει λάβει ενημέρωση από
τις αρχές για τη διαδικασία υποβολής αιτήματος ασύλου, ενώ όσοι είναι ήδη
αιτούντες άσυλο έχουν ανεπαρκή πρόσβαση στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου
του ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας. Στους κρατουμένους ανηλίκους δεν έχει οριστεί
επίτροπος, δεν παρέχεται καμία υπηρεσία νομικής συνδρομής και διερμηνείας
από  το  κράτος,  ενώ  πλημμελείς  είναι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ψυχο-
κοινωνικής  στήριξης  και  οι  ιατροφαρμακευτικές  υπηρεσίες.  Τέλος,  υπάρχει
παντελής έλλειψη ψυχαγωγικών/αθλητικών/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Όπως σημειώνεται, η κράτηση των ως άνω ανηλίκων είναι παράνομη, καθώς
όσοι  εξ  αυτών  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασίες  υποδοχής  και  ταυτοποίησης
κρατούνται  κατά την πάγια πρακτική των αρχών σύλληψης να θέτουν υπό
κράτηση  ανηλίκους  για  «προστατευτική  φύλαξη»,  ενώ  εκ  του  νόμου
επιβάλλεται η φιλοξενία τους σε κατάλληλες δομές για ανηλίκους. Παράνομη
δε είναι η κράτηση αλλά και η περαιτέρω διοικητική μεταχείριση των ανηλίκων,
οι οποίοι κατελήφθησαν χωρίς έγγραφα και αντί να υπαχθούν σε διαδικασίες
υποδοχής και ταυτοποίησης - όπως προβλέπει ο νόμος - εκδόθηκε εναντίον
τους απόφαση επιστροφής (χωρίς να ληφθεί υπ’ όψη η ευαλωτότητά τους ως
ανήλικοι) και στη συνέχεια τέθηκαν υπό κράτηση.



Αρκετοί  δε  εκ  των  ως  άνω ανηλίκων  υποβλήθηκαν  στο  καλούμενο  «τεστ
ανηλικότητας»  με  πρωτοβουλία  αναρμόδιου  φορέα,  ήτοι  από την  ελληνική
αστυνομία, έξω από κάθε νομικό πλαίσιο, εγγυήσεις και διαδικασία.
Είναι προφανές ότι η εν λόγω κράτηση των ανηλίκων αντιβαίνει στο διεθνές
ενωσιακό  και  εθνικό  νομικό  πλαίσιο  και  συνιστά  παραβίαση  θεμελιωδών
δικαιωμάτων τους.

"Καλούμε τις  αρμόδιες  αρχές  των Υπουργείων Προστασίας  του Πολίτη και
Εργασίας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  να  λάβουν  άμεσα  μέτρα
προκειμένου  να  λήξει  η  παράνομη  και  απάνθρωπη  κράτηση  των
ασυνόδευτων ανηλίκων και να συνοδευτούν σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας.
Η κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική
μεταχείριση  και  προσβάλλει  το  κράτος  δικαίου  και  τη  δημοκρατία  μας"
καταλήγει η ΑΡΣΙΣ.

18.  Κατάργηση  του  δεύτερου  βαθμού  εξέτασης  προσφυγών  των
αιτούντων άσυλο
Επτά  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  των  προσφυγικών  ροών  αλλά  και  την
αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας στα νησιά αποφάσισε η κυβέρνηση
ύστερα από τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε στις 31 Αυγούστου
2019  υπό  τον  πρωθυπουργό,  ανάμεσα  στα  οποία  και  η  κατάργηση  του
δεύτερου  βαθμού  εξέτασης  προσφυγών  των  αιτούντων  άσυλο,  κάτι  που
σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνείς οργανισμούς
παραβιάζει την κοινοτική και διεθνή νομοθεσία100.

Αναλυτικά, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού Εκπροσώπου
κ.  Στέλιου  Πέτσα  το  «ΚΥΣΕΑ  ανέλυσε  σε  βάθος  την  κατάσταση  που
διαμορφώνει η σταθερή αύξηση των μεταναστών/προσφύγων που φθάνουν
και παραμένουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τους τελευταίους μήνες.
Για το λόγο αυτό απαιτείται η διαμόρφωση μιας νέας σθεναρής πολιτικής. Στο
πλαίσιο αυτό ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις»

1. Αποσυμφόρηση των νησιών με μεταφορά μεταναστών/προσφύγων σε ήδη
υφιστάμενες δομές της ενδοχώρας.

2. Άμεση μεταφορά από τα νησιά 116 ασυνόδευτων παιδιών για επανένωση
με τις οικογένειές τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες
ολοκληρώθηκε ήδη η σχετική συνεννόηση. Επίκειται τις επόμενες εβδομάδες
η μετακίνηση  επιπλέον 250 ασυνόδευτων παιδιών σε ασφαλείς  δομές  της
ενδοχώρας.

3.  Αύξηση  της  επιτήρησης  των  συνόρων,  σε  συνεργασία  τόσο  με  τη
FRONTEX και τις ευρωπαϊκές αρχές, όσο και με το ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό
προχωρά  άμεσα  η  υιοθέτηση  –  μετά  από  4,5  χρόνια  αδράνειας  της
προηγούμενης  κυβέρνησης  –  του  Εθνικού  Συστήματος  Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας  Επιτήρησης  (ΕΣΟΘΕ)  –  ένα  σύστημα  προϋπολογισμού  50
εκατομμυρίων ευρώ που διασυνδέει τα συστήματα επιτήρησης του Λιμενικού

100 https://www.kathimerini.gr/1040585/article/epikairothta/politikh/epta-metra-ameshs-
drashs-gia-to-metanasteytiko-apofasise-to-kysea?fbclid=IwAR1O-
qrf4Zt5v7KjaPTaiiQwOVkKi03AQS2CgB8gQjR4LevoFyWV3hc45DA
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Σώματος  και  των  Ενόπλων  Δυνάμεων,  μέσω  της  χρήσης  των  νέων
τεχνολογιών («απλές» και θερμικές κάμερες, drones κ.λ.π.).

4. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, με
κατάργηση  του  δεύτερου  βαθμού  εξέτασης  προσφυγών  με  στόχο  -  σε
περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης ασύλου - να προχωρά άμεσα
η διαδικασία επιστροφής του αιτούντος στη χώρα από την οποία προήλθε.
Πάντα με σεβασμό στο κοινοτικό κεκτημένο και για την πλήρη εφαρμογή της
Κοινής  Δήλωσης  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  –  Τουρκίας.  Στο  πλαίσιο  αυτό  θα
πρέπει και η Τουρκία να αναλάβει με συνέπεια τις ευθύνες που τις αναλογούν.

5. Αύξηση των ελέγχων της Αστυνομίας σε νησιά και ηπειρωτική Ελλάδα για
τον εντοπισμό προσώπων που είχαν αιτηθεί  τη  χορήγηση ασύλου αλλά η
αίτησή  τους  απορρίφθηκε  από  τα  δικαστήρια.  Σημειώνεται  ότι  υπάρχουν
αρκετές  χιλιάδες  τέτοιες  περιπτώσεις  για  τις  οποίες  η  προηγούμενη
κυβέρνηση δεν ανέλαβε καμία ενέργεια και από τις οποίες η Αστυνομία έχει
ήδη  εντοπίσει  περίπου  1.000  πρόσωπα  για  τα  οποία  δρομολογείται  η 
διαδικασία επιστροφής τους.

6.  Άμεση  προμήθεια  10  νέων  ευέλικτων  μικρών  σκαφών  για  ταχύτατη
αντίδραση  σε  περίπτωση  εντοπισμού  κινήσεων  μεταφοράς
μεταναστών/προσφύγων από κυκλώματα διακίνησης που εκκινούν από τα 
τουρκικά παράλια προς τα Ελληνικά νησιά.

7.  Στήριξη  των  τοπικών  κοινωνιών  με  ενδυνάμωση  των  απαραίτητων
υποδομών  και  προσωπικού  (π.χ.  ενίσχυση  με  ιατρικό  και  νοσηλευτικό
προσωπικό  της  Λέσβου).  Για  το  ζήτημα  αυτό  η  Ελλάδα  είναι  σε  στενή
συνεργασία με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

19.  Καταστροφή  του  καταυλισμού  των  Ρομά  στα  Τσαϊρια  από
μπουλντόζες του Δήμου Θερμαϊκού

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 μπουλντόζες του Δήμου Θερμαϊκού κατέστρεψαν
τα  παραπήγματα  δεκάδων  οικογενειών  που  ζούσαν  στον  καταυλισμό  των
Ρομά  στα  Τσαϊρια  για  περισσότερα  από  15  χρόνια101.  Εκεί13  οικογένειες
έχουν απομείνει να προσπαθούν μέσα στον τεράστιο αυτό σκουπιδότοπο να
ξαναχτίσουν τη ζωή τους και  να δημιουργήσουν υπόστεγα προκειμένου να
καλυφθούν από τις καιρικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019 ο καταυλισμός των Ρομά είχε βρεθεί στο
στόχαστρο του νυν δημάρχου αλλά και καταγγελιών πολιτών της περιοχής,

101http://alterthess.gr/content/tsairia-i-katastrofi-toy-kataylismoy-roma-apokalypse-ti-  
sklirotita-mias-diahronikis?fbclid=IwAR0PhVN7orkZ-E8_gc_LNw20rYIt79G-
K0_NiZEAKWjpZiI-bKqWInROy3o
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λόγω της καύσης σκουπιδιών που λάμβανε χώρα στο σημείο και έκανε την
ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Όμως πίσω από το πολύπλοκο αυτό  ζήτημα της  καύσης των σκουπιδιών
κρύβεται ένα διαχρονικό και σύνθετο πρόβλημα που έχει να κάνει τόσο με την
περιθωριοποίησή τους όσο και  με τα σχέδια «αξιοποίησης» της περιοχής.
Παλαιότερα ακούγονταν ότι η περιοχή θα γίνει μια Riviera, ο νυν δήμαρχος
οραματιζόταν  μια  Alexanderland  ενώ  κατά  την  ομιλία  του  στη  ΔΕΘ  ο  Κ.
Μητσοτάκης αποκάλυψε τα σχέδια του για δημιουργία τεχνολογικού πάρκου
στο οικόπεδο αυτό που συνορεύει με τον Δήμο Θέρμης. Οι δηλώσεις μάλιστα
του νεοκλεγέντος δημάρχου Γ. Τσαμασλή τον Ιούνιο ότι θα στήσει τείχος πέριξ
του καταυλισμού και στη συνέχεια ότι θα τον ισοπεδώσει έκαναν την σημερινή
εξέλιξη  να  φαίνεται  προδιαγεγραμμένη.  Και  αυτό  γιατί  δεν  υπήρξε  ποτέ
κανένα σοβαρό σχέδιο δημιουργίας οικισμού ή μετεγκατάστασής τους σε άλλο
χώρο  για  να  μπορούν  οι  άνθρωποι  αυτοί  να  ζήσουν  σε  αξιοπρεπείες
συνθήκες με νερό και ρεύμα. Κοινώς εδώ και χρόνια στα Τσαΐρια, όπως και
αλλού, οι Ρομά αποτελούν, όπως οι ίδιοι  λένε,  «πάντα ένα πρόβλημα που
κανένας Δήμος δεν θέλει να έχει στο κεφάλι του». 

Αυτό  προσπαθούσαν  να  εξηγήσουν  οι  εναπομείναντες  Ρομά  κάτοικοι  του
κατεστραμμένου  καταυλισμού,  επιρρίπτοντας  ευθύνες  τόσο  στην
προηγούμενη όσο και στη νυν διοίκηση για την κατάσταση που έχει περιέλθει
η περιοχή αλλά και οι ζωές τους.

«Μέχρι πριν δύο εβδομάδες ζούσαμε εδώ 100-150 οικογένειες. Τα παιδιά μας
πήγαιναν και στα σχολεία της περιοχής. Ο κ. Τσαμασλής ζήτησε την βοήθειά
μας για να σταματήσει το φαινόμενο της καύσης με το οποίο και εμείς δεν
είμαστε σύμφωνοι» αναφέρει ο Π. Καραγκούνης, κάτοικος του καταυλισμού
προσπαθώντας  να  εξηγήσει  ότι  ούτε  οι  Ρομά  είναι  ένα  ενιαίο  κοινωνικό
σύνολο με προδιαγεγραμμένες συμπεριφορές αλλά το σημαντικότερο ότι σε
κανέναν δεν αρέσει να ζει μέσα στα σκουπίδια και στις αναθυμιάσεις.

«Συναντηθήκαμε με τον δήμαρχο πριν τρεις  εβδομάδες και  μας ζήτησε να
αποχωρήσουμε  προσωρινά  προκειμένου  να  φύγουν  όσοι  διερχόμενοι
έρχονταν εδώ για να κάψουν απορρίμματα και μπάζα. Δεν ήταν μόνο Ρομά
αυτοί  που έκαιγαν,  ήταν και  μπαλαμοί.  Όταν γυρίσαμε  ο καταυλισμός είχε
κατεδαφιστεί  ήδη.  Δεν γνωρίζουμε καν αν είχε άδεια για αυτό που έκανε»
πρόσθεσε,  σημειώνοντας  ότι  ο  δήμαρχος  δεσμεύθηκε  προφορικά  ότι  σε
σύντομο χρόνο θα τους παραχωρηθεί μέρος για να ζήσουν αλλά και ότι θα
καθαρίσει  το  χώρο  από  τα  σκουπίδια.  Σύμφωνα  με  τον  ίδιο,  πριν  την
κατεδάφιση του οικισμού, φωτιές έμπαιναν όχι μόνο σε απορρίμματα αλλά και
στα ίδια τα παραπήγματα, φωτιές που φυσικά οι ίδιοι δεν έβαζαν. «Γιατί να
θέλουμε εμείς να κάψουμε τα σπίτια μας;» διερωτήθηκε επισημαίνοντας ότι
μπάζα και σκουπίδια στην περιοχή δεν έφερναν μόνο Ρομά, αλλά εταιρείες
ακόμη και δημοτικά απορριματοφόρα.

Είναι  χαρακτηριστικό ότι  γύρω από τον καταυλισμό δεν υπάρχει  ούτε ένας
κάδος απορριμμάτων του Δήμου. Η περιοχή για χρόνια λειτουργεί ως άτυπη
χωματερή ενώ δεν ήταν λίγες φορές που η ζωή των ανθρώπων κινδύνευσε,
όπως  στις  μεγάλες  πλημμύρες  του  Σεπτεμβρίου  του  2016.  Στη  συνέχεια,



σύμφωνα πάλι με καταγγελίες, ογκώδη υλικά που είχαν συλλεχθεί από τους
γύρω οικισμούς που είχαν πλημμυρίσει εναποτέθηκαν πάλι στο σημείο αυτό.

«Με την προηγούμενη διοίκηση Μαυρομμάτη είχαμε έρθει σε συνεργασία για
την αναζήτηση έκτασης που θα μας παραχωρούνταν ενώ ενέργειες είχε κάνει
και  η  Γενική  Γραμματεία  Ρομά για  κάποιες  εκτάσεις  στην Αγ.  Τριάδα,  στη
Μηχανιώνα και αλλού, που τελικά κρίθηκαν ακατάλληλες. Στη συνέχεια μας
προτάθηκε να μπούμε σε επίδομα ενοικίου. Κάποιοι κατάφεραν να το κάνουν
άλλοι όχι γιατί δεν είμαστε όλοι δημότες του Δήμου αυτού παρά τις αιτήσεις
μεταδημότευσης  που  έχουμε  κάνει.  Τα  παιδιά  μας  όταν  γεννιούνται
δηλώνονται σε άλλες περιοχές. Πολλοί δεν μπορούμε να μεταδημοτεύσουμε
γιατί δεν έχουμε σπίτι να δηλώσουμε» συνεχίζει.

Μιλώντας  ακόμη  για  τα  καθημερινά  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν,  ο
εκπρόσωπος των Ρομά ανέφερε  ότι  ο  καταυλισμός έπαιρνε  νερό από μια
παροχή με  λάστιχο  το  οποίο  πλήρωσαν οι  ίδιοι,  μία  κίνηση που  έγινε  σε
συνεργασία με την προηγούμενη διοίκηση. Ωστόσο ρεύμα, αν και ζητούσαν,
δεν τους δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να έχουν νόμιμα.

«Εμείς θέλουμε να ενταχθούμε στη κοινωνία, αλλά φαίνεται ότι η κοινωνία δεν
μας  θέλει.  Εγώ  γνωρίζω  ότι  αν  πάω  να  νοικιάσω  ένα  σπίτι  σε  μια
πολυκατοικία  το  πιθανότερο  είναι  να  μη  με  δεχτούν.  Θα  πουν  “α  ήρθε  ο
γύφτος”, έχουμε το κακό το όνομα, βλέπεις» σημειώνει από την πλευρά του ο
Παρασκευάς, αποκαλύπτοντας μια διαχρονική ρατσιστική αντιμετώπιση που
προκαλεί αλυσιδωτά προβλήματα στη διαβίωσή τους.

Πρόκειται για φτωχούς ανθρώπους που ασχολούνται με το εμπόριο φρούτων
και  λαχανικών,  την  ανακύκλωση  και  λίγοι  που  κατάφεραν  να  φύγουν
διαθέτουν καταστήματα στην Περαία. Η έλλειψη νόμιμης στέγης, η φτώχεια
και η ανυπαρξία διαδικασιών ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους κάνουν την
κατάσταση ακόμη πιο  δυσβάσταχτη.  «Θέλουμε  να  μας  παραχωρηθεί  ένας
χώρος  να  ζήσουμε  μαζί  σε  έναν  περιφραγμένο  οικισμό  και  όχι  να  μας
πετάξουν  σε  μια  ερημιά  όπως  συνήθως  κάνουν.  Υπάρχουν  κοινοτικά
κονδύλια για τους Ρομά τα οποία πραγματικά δε ξέρουμε που ξοδεύονται.
Φυσικά  εμείς  θα  συμβάλλουμε  σε  ό,τι  μπορούμε.  Αυτή  τη  στιγμή  είμαστε
κυριολεκτικά  στον  αέρα»  σημειώνει  ακόμη  ο  κ.  Καραγκούνης  ενώ
αναφερόμενος  στις  παλιότερες  δηλώσεις  του  κ.  Τσαμασλή  για  δημιουργία
τείχους  τόνισε:  «Πρόκειται  για  καθαρό  ρατσισμό,  αν  συνεχιστούν  θα
προχωρήσουμε σε μηνύσεις. Με την καταστροφή του καταυλισμού νιώθουμε
ότι πραγματικά μας κορόιδεψε».

Ενδεικτικό πάντως της αδιάφορης στάσης του δημάρχου σχετικά με το πως
θα καταφέρουν να ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί είναι η απάντηση σε ερώτηση
που  του  έγινε  στην  εκπομπή  «Ορθά-Κοφτά»  του  ρ/σ  Στο  Κόκκινο
Θεσσαλονίκης 91,4. «Την ευθύνη για το πως θα ζήσουν έχουν οι ίδιοι για τον
εαυτό τους ακολουθώντας το νόμο» δήλωσε επιμένοντας ότι πρέπει οι ίδιοι
«να αγοράσουν το οικόπεδό τους όπως κάνουν όλοι οι πολίτες και εκεί μέσα
με άδεια να χτίσουν το παράπηγμά τους,  το τσαντίρι  τους». Η νομιμότητα,
συχνά είναι  σαν τη δικαιοσύνη,  δαγκώνει  πάντα  τους  πιο αδύναμους.  Στη
συγκεκριμένη  περίπτωση  μάλιστα  υποθάλπτει  έναν  ρατσισμό  όχι  μόνο



ενάντια στους Ρομά αλλά και σε κάθε λογής φτωχό, αδύναμο και ευάλωτο
πολίτη που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί στο δρόμο αντιμέτωπος με την
σκληρότητα της επιλεκτικής αυτής νομιμότητας. 

20. Νεκρό 5χρονο αγοράκι στη Μόρια επειδή βρισκόταν σε χαρτόκουτο

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 ένα πεντάχρονο αγοράκι από το Αφγανιστάν έχασε
τη ζωή του λίγο έξω από τη Μόρια, στην περιοχή του Αη Γιάννη στη Λέσβο102.

Το  παιδάκι  βρήκε  τραγικό  θάνατο  όταν  ένα  φορτηγάκι  που κινούνταν  στο
χώρο πήγε να στρίψει πάτησε ένα χαρτόκουτο, μέσα στο οποίο βρισκόταν το
παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού βρίσκοταν μέσα στο
χώρο επιχέιρησης στην περιοχή παραδίδοντας εμπόρευμα και όταν πήγε να
στρίψει το όχημά του , πάτησε το χαρτόκουτο μέσα στο όποίο βρισκόταν το
παιδάκι.  Οδηγήθηκε  στο  αυτόφωρο,  ενώ  η  αστυνομία  προσπαθεί  να
διαπιστώσει τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

«Αυτό δεν ήταν ατύχημα», τονίζει ο διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος της
Διεθνούς Αμνηστίας, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

"Αυτό δεν είναι ατύχημα. Ένα 5χρονο αγοράκι νεκρό πριν λίγο έξω από τον
καταυλισμό της Μόριας. Έπαιζε σε χαρτόκουτο και το πάτησε φορτηγάκι…
Όταν έχεις 12.000 άτομα σε χώρο για 3.000, ο θάνατος παραμονεύει παντού
και  με  κάθε  τρόπο.  Μπορεί  να  έρθει  έτσι  μπορεί  να  έρθει  αλλιώς,  οι
πιθανότητες  είναι  με  το  μέρος  του  θανάτου πάντως.Κανείς  δεν  μπορεί  να
μιλάει για τυχαίο περιστατικό για τον θάνατο αυτόν. Και κάτι σημαντικό. Πριν
δύο  βδομάδες  περίπου,  έκλεισε  δίπλα  από  το  ΚΥΤ της  Μόριας,  ο  μόνος
χώρος για δημιουργική απασχόληση παιδιών (που είναι περίπου το 1/3 του
πληθυσμού της Μόριας) όπου τα παιδάκια με τις μαμάδες τους μπορούσαν
να περνάνε τις ατελείωτες ώρες που τους έχει επιφυλάξει η μοίρα, η ΕΕ και οι
κυβερνήσεις μας στην Λέσβο. Έκλεισε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
για  παραλειψεις  υγειονομικού  χαρακτήρα,  λες  και  δίπλα  στο  ΚΥΤ  δεν
υπάρχουν «προβληματάκια».  Κάποιοι  θα πουν ότι  είναι  τυχαίο,  μπορεί  να
συμβεί και στο κέντρο της Αθήνας και θα βάλουν βαθιά το κεφάλι τους στην
άμμο. Μέχρι τους επόμενους νεκρούς".

21.  Ρατσιστική  αντίδραση  της  δημάρχου  Πεντέλης  ενάντια  στην
εγκατάσταση ανήλικων προσφύγων και  μεταναστών σε  πτέρυγα του
νοσοκομείου Φλέμινγκ

102https://3pointmagazine.gr/%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%cf%8c-5%cf%87%cf  
%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%ce%ba
%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bc%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf
%84%ce%bf-%cf%80%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%83/?
fbclid=IwAR26Sry64p5R16W62dsM1YtOq05LNygeYDLjLnKAQZKaJp7E5NLDojb5Y
O8
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Στις 4 Οκτωβρίου 2019 η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά σε ανάρτηση
που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ανέφερε ότι  “η
πραξικοπηματική  απόφαση  παραχώρησης  χώρου  στο  Φλέμινγκ  για  την
εγκατάσταση ανήλικων προσφύγων και μεταναστών βρίσκει σφόδρα αντίθετη
την κοινωνία και τη δημοτική αρχή του Δήμου Πεντέλης. Χωρίς την παραμικρή
προετοιμασία,  χωρίς  καμία  συνεννόηση  με  τον  Δήμο  και  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες και με πλήρη προχειρότητα προσπαθούν να επιβάλουν μια λύση
που είναι βέβαιο από τώρα ότι θα αποτύχει”103.

Η παραχώρηση της πτέρυγας του νοσοκομείου προβλέπεται σε απόφαση του
υπουργού Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση με θέμα,
“Παραχώρηση  χρήσης,  υπό  μορφή  χρησιδανείου,  του  κτιριακού
συγκροτήματος  της  πτέρυγας  Μπόμπολα  του  Γ.Ν.  Μελισσίων  «Αμαλία
Φλέμινγκ»,  επί  της  Λ.  Πηγής  6  Μελίσσια,  ιδιοκτησίας  του  Ενιαίου  Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη”.

Σύμφωνα με την   απόφαση το κτίριο παραχωρείται μέχρι τις 31-12-2024 και
«η  χρήση  του  προορίζεται  για  εγκατάσταση  ανήλικων  μεταναστών  και
προσφύγων».

22.  Μη καταγεγραμμένοι  πρόσφυγες  στον  καταυλισμό των Διαβατών
χωρίς δικαίωμα παροχών όπως στέγη και τροφή
Ανησυχητικές διαστάσεις πήρε το φαινόμενο των προσφύγων που οδηγούνται
στην  Ανοιχτή  Δομή  Φιλοξενίας  στα  Διαβατά  χωρίς  να  έχουν  καταγραφεί
επισήμως, δηλαδή, χωρίς να δικαιούνται  παροχές,  όπως στέγη και  τροφή,
όπως  κατήγγειλε  στις  15  Οκτωβρίου  2019  η  Κοινωνική  Οργάνωση
Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ»104.

Αναλυτικά η «ΑΡΣΙΣ» αναφέρει:

«Η μαζική, ανεπίσημη διαμονή άρχισε τον περασμένο Μάιο όταν περίπου 400
πρόσφυγες κατέφθασαν στα Διαβατά. Τότε, η διοίκηση της δομής κατάφερε
να διαχειριστεί  εκείνο το πρώτο κύμα,  ενώ σήμερα εκτιμάται  ότι  υπάρχουν
τουλάχιστον  200  πρόσφυγες  που  κοιμούνται  σε  σκηνές  περιμένοντας  την
επίσημη καταγραφή τους.

Καθημερινά, είτε με παρότρυνση, είτε με συνοδεία της αστυνομίας εισέρχονται
30  με  50  πρόσφυγες  και  μένουν  στον  καταυλισμό  των  Διαβατών  χωρίς
υπηρεσιακά  σημειώματα,  μέχρι  να  καταγραφούν  από  την  αστυνομική
διεύθυνση Αλλοδαπών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν άρχισαν οι βροχές, είχαν
καταφτάσει στη δομή 320 μη καταγεγραμμένοι πρόσφυγες. Οι περισσότεροι
από  αυτούς  κοιμόντουσαν  κάτω  από  τα  κοντέινερ,  στο  χώμα,  ώστε  να

103 https://www.dimarxos.gr/pteryga-toy-amalia-flemingk-parachoreitai-gia-stegasi-
metanaston-kai-prosfygon-sfodri-i-antidrasi-tis-dimarchoy-pentelis/
104http://alterthess.gr/content/aoratoi-prosfyges-ston-kataylismo-ton-diavaton?  
fbclid=IwAR391CYwTDtXd0wOlqC0FGMLjXySRJJW0zzsswFSx58vHzqy1YCKg7AP
2cs
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προστατευθούν από τη βροχή, ενώ περίπου 100 πρόσφυγες αναζητούσαν τη
νύχτα  καταφύγιο  στον  ειδικά  διαμορφωμένο  χώρο  (Safe  Zone)  του
καταυλισμού, εκεί  όπου διαμένουν σε συνθήκες ασφάλειας οι  ασυνόδευτοι,
ανήλικοι πρόσφυγες.

Οι μη καταγεγραμμένοι πρόσφυγες είναι κυρίως άντρες, αλλά και οικογένειες,
που για όσο διάστημα μένουν εκεί  δεν δικαιούνται ούτε τροφή, ούτε στέγη.
Χαρακτηριστικό της έντασης του προβλήματος είναι ότι ακόμα και οικογένειες
προσφύγων που έχουν ταυτοποιηθεί δεν εγγράφονται στους καταλόγους των
δικαιούχων στέγης και τροφής, επειδή δεν υπάρχει χώρος στον καταυλισμό.

Παρά  τις  προσπάθειες  της  διοίκησης  της  δομής  για  την  επίλυση  του
προβλήματος, η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς οδηγούμαστε στο χειμώνα
για τρεις λόγους:

 Αυξάνεται ο αριθμός των προσφύγων.
 Οι καιρικές συνθήκες καθιστούν απάνθρωπη τη διανυκτέρευση χωρίς  ούτε

καν μία σκηνή.
 Έχει  αποχωρήσει  η  αστυνομική  δύναμη  που  στάθμευε  εκεί  και  η  φύλαξη

γίνεται μόνο με περιπολίες. Μετά τις 5 το απόγευμα, εκτός από το προσωπικό
της αστυνομίας, αποχωρούν και όλοι οι επαγγελματίες των οργανώσεων και
του υπουργείου και στο χώρο παραμένουν μόνο οι δύο εργαζόμενοι βάρδιας
του Safe Zone.

Γίνεται αντιληπτό ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ανοιχτή Δομή
Φιλοξενίας Διαβατών είναι ασφυκτικές, ενώ αναμένεται να επιδεινωθούν με τις
νέες  αφίξεις.  Με  τόσους  πρόσφυγες  να  ζουν  σε  συνθήκες  εξαθλίωσης,  η
κατάσταση εγκυμονεί  κινδύνους τόσο για  την ασφάλεια  των ασυνόδευτων,
ανήλικων προσφυγόπουλων, όσο και του προσωπικού που εργάζεται εκεί.

Η ανάγκη να βρεθεί λύση για τη στέγαση των προσφύγων είναι επιτακτική. Η
ΑΡΣΙΣ  -  Κοινωνική  Οργάνωση  Υποστήριξης  Νέων  καλεί  το  υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη να φροντίσει για τη βραδινή φύλαξη της δομής και την
ασφάλεια των ασυνόδευτων, ανήλικων προσφύγων».

23.  Κάτοικοι  και  ξενοδόχοι  έδιωξαν  από τα  Βρασνά Θεσσαλονίκης  400
μετανάστες
Κλειστή την πόρτα των ξενοδοχείων στα Βρασνά βρήκαν τα ξημερώματα της
23ης Οκτωβρίου 2019 περίπου 400 μετανάστες από τη Σάμο, που επρόκειτο
να φιλοξενηθούν στην περιοχή105.

Οι αιτούντες άσυλο μεταφέρθηκαν με οκτώ λεωφορεία στα Βρασνά. Ωστόσο,
η προσέγγιση στην περιοχή έγινε μετ΄ εμποδίων, λόγω των κινητοποιήσεων
των κατοίκων και της έντασης που υπήρχε από νωρίς το μεσημέρι.

Όταν τελικά τα οκτώ λεωφορεία κατάφεραν και έφτασαν στα ξενοδοχεία, οι
ιδιοκτήτες τους τα είχαν κλειστά. Από χθες το μεσημέρι η ατμόσφαιρα ήταν
τεταμένη  στα  Βρασνά,  καθώς  οι  κάτοικοι  αντιδρούσαν  στη  φιλοξενία  των

105https://www.kathimerini.gr/1048341/article/epikairothta/ellada/katoikoi-kai-  
3enodoxoi-ediw3an-apo-ta-vrasna-8essalonikhs-400-metanastes
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προσφύγων στην περιοχή. Είχαν συγκεντρωθεί σε δύο σημεία στην περιοχή,
για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Στο σημείο από νωρίς βρίσκονταν και
αστυνομικές δυνάμεις.

«Τους  είχαμε  προειδοποιήσει  τους  αρμόδιους  να  μη  μεταφερθούν  στα
Βρασνά άλλα άτομα γιατί οι κάτοικοι ήταν εξαγριωμένοι. Δεν μας άκουσαν.
Από  νωρίς  υπήρχε  ένταση  και  τελικά  τα  λεωφορεία  όταν  έφτασαν,  τα
ξενοδοχεία  ήταν  κλειστά»,  δήλωσε  στη  Voria.gr  ο  δήμαρχος  Βόλβης
Διαμαντής Λιάμας.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή των Βρασνών διαμένανε ήδη 250 πρόσφυγες
και  μετανάστες.  Οι  κάτοικοι  της  περιοχής  διαμαρτύρονταν  καθώς  όπως
αναφέρουν έχουν σημειωθεί κρούσματα παραβατικότητας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη τα λεωφορεία αναχώρησαν από την περιοχή ενώ
οι  αιτούντες  άσυλο  φιλοξενήθηκαν  τελικά  σε  κατασκήνωση  στη  Βόρεια
Εύβοια. 

24. Πέθανε μωρό 9 μηνών από αφυδάτωση στη Μόρια

Στις 17/11/2019 ακόμη μια τραγωδία καταγράφηκε στη Μόρια της Λέσβου, όταν
βρέθηκε νεκρό μωρό εννέα μηνών106. 

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF), πρόκειται για ένα
παιδάκι προσφύγων, το οποίο πέθανε από αφυδάτωση.

«Η ομάδα των MSF επιβεβαίωσε τις πληροφορίες με το νοσοκομείο. Είμαστε
συντετριμμένοι από τη νέα αυτή τραγωδία» ανακοίνωσε η οργάνωση.

Ο  θάνατος  του  μωρού  έρχεται  να  επιβεβαιώσει  τις δυσμενείς  συνθήκες
διαβίωσης των  χιλιάδων προσφύγων  και  μεταναστών,  οι  οποίοι  διαμένουν
στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

«Η ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων που είναι στη Μόρια, βρίσκεται
συνεχώς σε κίνδυνο. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσουν
άμεσα» ανέφεραν οι MSF.

Και  πρόσθεσαν:  «Παιδιά πεθαίνουν στην Ευρώπη λόγω της παραμέλησης
της υγειονομικής περίθαλψης και των απαράδεκτων συνθηκών διαβίωσης».
«Τίποτα δεν έχει βελτιωθεί σχεδόν 4 χρόνια μετά τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.
Είναι εξωφρενικό και δεν μπορεί να συνεχιστεί» κατέληξαν.

106 https://www.protothema.gr/greece/article/946433/tragodia-xana-sti-moria-nekro-
moro-ennea-minon/

https://www.protothema.gr/greece/article/946433/tragodia-xana-sti-moria-nekro-moro-ennea-minon/
https://www.protothema.gr/greece/article/946433/tragodia-xana-sti-moria-nekro-moro-ennea-minon/


25. Απόρριψη 28 αιτήσεων ασύλου χωρίς συνέντευξη, λόγω «έλλειψης
διερμηνείας»

Tην άνευ προηγουμένου και  αντίθετη στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και  διεθνές
δίκαιο  διοικητική  πρακτική  του  Περιφερειακού  Γραφείου  Ασύλου  Λέσβου»
κατήγγειλαν στις  22/11/2019 σε κοινή τους ανακοίνωση ανθρωπιστικές και
νομικές οργανώσεις που ασχολούνται με το προσφυγικό107.

Όπως αναφέρουν απορρίφθηκαν 28 αιτήσεις ασύλου, αιτούντων άσυλο από
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής χωρίς να έχει  διεξαχθεί  προηγουμένως η
υποχρεωτική  εκ  του  νόμου συνέντευξή  τους  με  τις  αρμόδιες  αρχές  και  με
δικαιολογία την «αδυναμία» της να εξασφαλίσει διερμηνεία στις ομιλούμενες
από τους αιτούντες γλώσσες.

 Σε μια μάλιστα περίπτωση, η αίτηση διεθνούς προστασίας απερρίφθη χωρίς
διεξαγωγή συνέντευξης,  επειδή, σύμφωνα με την απόφαση της Υπηρεσίας
Ασύλου,  κατέστη  αδύνατη  η  διεύρεση  διερμηνείας  στα  …  Πορτογαλικά!»
καταγγέλλουν στην κοινή τους ανακοίνωση οι επτά οργανώσεις.

Η ανακοίνωση των οργανώσεων έχει ως εξής :

Οι υπογράφουσες νομικές οργανώσεις που δραστηριοποιούμαστε στο νησί
της Λέσβου με έκπληξη διαπιστώσαμε, στο διάστημα από τις 15 μέχρι και τις
20 Νοεμβρίου, την αιφνιδιαστική επίδοση απορριπτικών αποφάσεων από το
Περιφερειακό  Γραφείο  Ασύλου  (ΠΓΑ)  Λέσβου σε  28  αιτούντες  άσυλο από
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, χωρίς να έχει διεξαχθεί προηγουμένως η
υποχρεωτική εκ του νόμου συνέντευξή τους με τις αρμόδιες αρχές.

Η Διοίκηση αιτιολόγησε την απόφασή της, επικαλούμενη την «αδυναμία» της
να εξασφαλίσει διερμηνεία στις ομιλούμενες από τους αιτούντες γλώσσες. Το
σκεπτικό της Διοίκησης, το οποίο επαναλήφθηκε με πανομοιότυπο τρόπο σε
όλες  τις  αποφάσεις,  ήταν  ότι  «ο  αιτών  δεν  παρέστη  σε  προσωπική
συνέντευξη  καθώς  οι  επανειλημμένες  προσπάθειες  εξεύρεσης  υπηρεσιών
παροχής  διερμηνείας  στη  μητρική  γλώσσα  και  γλώσσα  επικοινωνίας  του
αιτούντος  κατέστησαν  ανεπιτυχείς».  Σε  μια  μάλιστα  περίπτωση,  η  αίτηση
διεθνούς  προστασίας  απερρίφθη  χωρίς  διεξαγωγή  συνέντευξης,  επειδή,
σύμφωνα  με  την  απόφαση  της  Υπηρεσίας  Ασύλου,  κατέστη  αδύνατη  η
διεύρεση διερμηνείας στα … Πορτογαλικά!

Ωστόσο,  η  παράλειψη  της  προσωπικής  συνέντευξης  λόγω  αδυναμίας
εξασφάλισης διερμηνείας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο
ευρωπαϊκό  δίκαιο.  Επιπρόσθετα,  το  γεγονός  ότι  στην  πλειοψηφία τους  τα
αιτήματα απορρίφθηκαν μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από την καταγραφή τους
έρχεται  σε  ευθεία  αντίφαση  με  την  αιτιολογία  του  Π.Γ.Α.  Λέσβου  περί
«επανειλημμένων και δη ανεπιτυχών προσπαθειών σχετικά με την εξεύρεση
κατάλληλης διερμηνείας».

107https://3pointmagazine.gr/aporripsi-28-aitiseon-asyloy-choris-synenteyxi-logo-  
elleipsis-diermineias/?
fbclid=IwAR3gvVXHs4DadDOZkOhAmMk9gyveomcgpDeXU1AUXxY1UprNtVPTcqC
Ybkg

https://3pointmagazine.gr/aporripsi-28-aitiseon-asyloy-choris-synenteyxi-logo-elleipsis-diermineias/?fbclid=IwAR3gvVXHs4DadDOZkOhAmMk9gyveomcgpDeXU1AUXxY1UprNtVPTcqCYbkg
https://3pointmagazine.gr/aporripsi-28-aitiseon-asyloy-choris-synenteyxi-logo-elleipsis-diermineias/?fbclid=IwAR3gvVXHs4DadDOZkOhAmMk9gyveomcgpDeXU1AUXxY1UprNtVPTcqCYbkg
https://3pointmagazine.gr/aporripsi-28-aitiseon-asyloy-choris-synenteyxi-logo-elleipsis-diermineias/?fbclid=IwAR3gvVXHs4DadDOZkOhAmMk9gyveomcgpDeXU1AUXxY1UprNtVPTcqCYbkg


Εντύπωση, μάλιστα, προκαλεί το γεγονός ότι όλες οι αποφάσεις έλαβαν τον
χαρακτήρα του κατ’ επείγοντος, υπογράφηκαν από το ίδιο πρόσωπο, ήτοι τον
Προϊστάμενο  του  ΠΓΑ  Λέσβου,  ενώ  σε  αρκετές  περιπτώσεις  επιδόθηκαν
εικονικές  κλήσεις  για  συνέντευξη  προσδιορισμένη  την  ίδια  ημέρα  με  την
έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Δέον μαλιστα σημειωθεί ότι η επίδοση
των σχετικών  απορριπτικων αποφάσεων έγινε  σε  γλώσσες  που τίθεται  εν
αμφιβόλω αν κατανοούν οι  αιτούντες,  η δε συζήτηση της προσφυγής τους
προσδιορίστηκε  εντός  μόλις  ολίγων  ημερών  και  χωρίς  ουδέποτε  να
ενημερωθούν περί του δικαιώματός σε δωρεάν νομική βοήθεια, καθιστώντας
το δικαίωμα σε αποτελεσματικη προσφυγή κενό γράμμα.

Μάλιστα, η Διοίκηση προέβη στην απόρριψη αιτημάτων ασύλου, καίτοι έκρινε
ως βάσιμα στοιχεία του διοικητικού φακέλου των αιτούντων που συνάδουν με
την  ιδιότητα  του  πρόσφυγα.  Για  παράδειγμα,  απέρριψε  αιτούντα  μολονότι
δέχτηκε ότι υπήρξε θύμα βασανιστηρίων από τις αρχές της χώρας του, ενώ,
σε άλλη περίπτωση, εξέδωσε απορριπτική απόφαση παρότι δέχτηκε ότι  οι
τζιχαντικές πολιτοφυλακές είχαν επιτεθεί σε αιτούντα και είχαν σκοτώσει δυο
αδερφούς του επειδή ήταν χριστιανοί.

Η πρωτοφανής αυτή για τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά δεδομένα
ενέργεια  της  Διοίκησης  να  λάβει  απόφαση  επί  των  αιτημάτων  διεθνούς
προστασίας  χωρίς  τη  διεξαγωγή  προσωπικής  συνέντευξης  ηρθε  να
εξυπηρετήσει  τις  ανάγκες  μιας  άλλης  αυθαίρετης  πρακτικής  που
«δοκιμάζεται» στο νησί της Λέσβου από τα μέσα του 2016. Συγκεκριμένα, οι
27  εκ  των  28  προαναφερθέντων  απορριφθέντων  τελούν  υπό  αυθαίρετη
διοικητική κράτηση στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.)
Λέσβου ήδη απο την πρώτη ημέρα της αφίξης τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο
του  προγράμματος  κράτησης  αιτούντων  προερχόμενων  από  χώρες  που
θεωρούνται  ως  «χαμηλού  προσφυγικού  προφίλ».  Στόχος  αυτού  του
προγράμματος είναι η ολοκλήρωση του συνόλου της διαδικασίας ασύλου των
αιτούντων πριν την άρση της κράτησης λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου
χρονικού  ορίου,  προκειμένου,  σε  περίπτωση  απόρριψής  τους,  να
επιστρέφονται  άμεσα  στην  Τουρκία.  Η  συγκεκριμένη  πρακτική  ωστόσο
αντιβαίνει  ευθέως  στην  αρχή  της  εξατομικευμένης  εξέτασης  κάθε  αίτησης
διεθνούς προστασίας και της απαγόρευσης διακριτικής μεταχείρισης.

Η  διεξαγωγή  της  συνέντευξης  ασύλου  αποτελεί  ακρογωνιαίο  λίθο  της
διαδικασίας εξέτασης ενός αιτήματος διεθνούς προστασίας, γιατί εξασφαλίζει
τη δυνατότητα στους αιτούντες να εκθέσουν με πληρότητα τους λόγους για
τους οποίους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και αδυνατούν
να  επιστρέψουν  σ’αυτήν.  Τυχόν  παράλειψη  της  προσωπικής  συνέντευξης
συνιστά καταστρατήγηση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013/32/ΕΕ
σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος
διεθνούς  προστασίας.  Άλλωστε  η  σημασία  της  προσωπικής  συνέντευξης
καταδεικνύεται  και  από τις αυστηρότατες συνέπειες που επέρχονται  εκ του
νόμου σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης εμφάνισης των αιτούντων άσυλο σε
αυτή.

Η  παράνομη  αυτή  πρακτική  της  Διοίκησης  δεν  παρήχθη  εν  κενώ  αλλά
αποτελεί μέρος της σημαντικής οπισθοδρόμησης ως προς τις διαδικαστικές
εγγυήσεις και τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, που εμφαίνεται εδώ και



καιρό από τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης, και η οποία επικυρώθηκε με τη
ψήφιση του νέου νόμου 4636/2019 Περί Διεθνούς Προστασίας. Επιπρόσθετα,
συμπίπτει  χρονικά  με  τις  από  20.11.2019  ανακοινώσεις  του  κυβερνητικού
εκπροσώπου  για  ένα  νέο  «επιχειρησιακό  σχέδιο  για  τη  διαχείριση  του
μεταναστευτικού/προσφυγικού  ζητήματος»  που  θα  περιλαμβάνει  τη
διεύρυνση της κράτησης με την αντικατάσταση των σημερινών δομών από
κλειστά Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και με τη δημιουργία νέων
Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ).

Το ΠΓΑ Λέσβου ακολουθεί πρακτικές που δεν συνάδουν με το νομικό μας
κεκτημένο και παραβιάζουν το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο,  επιλογή που
φρονούμε  δέον  να  αναδειχθεί.  Επιπλέον,  εκθέτουν  τη  χώρα  μας  σε
μελλοντικές καταδίκες από ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια και όργανα.

Καλούμε τις  αρμόδιες ελληνικές αρχές να σεβαστούν τη νομιμότητα και  να
προβούν  στις  απαραίτητες  ενέργειες  ώστε  να  ανακληθούν  οι  ως  άνω
αποφάσεις, να αποκατασταθεί η βλάβη που υπέστησαν οι αιτούντες διεθνή
προστασία, και να απόσχουν από ανάλογες πρακτικές στο μέλλον.

Γ) Καλές Πρακτικές

1. Δράση του ΕΣΠΑ για δαπάνες ενοικίου και νοικοκυριού για τους Ρομά

Μια νέα δράση του ΕΣΠΑ που άνοιξε στις 3 Ιουνίου 2019 μοιράζει 540.000
ευρώ  για  τη  δαπάνη  ενοικίου  και  δαπάνες  νοικοκυριού  για  πληρωμή
λογαριασμών κοινής ωφέλειας των Ρομά που κατοικούν σε Ρόδο και Κω108.

Η  δράση  αφορά  στην  εξασφάλιση  του  "κατοικείν"  στο  πλαίσιο  παροχής

υπηρεσιών  στεγαστικής  υποστήριξης  για  αξιοπρεπή  διαβίωση-

μετεγκατάσταση  πληθυσμού  περιθωριοποιημένων  ειδικών  κοινωνικών

ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, και παράλληλα η

παροχή  κοινωνικών  υπηρεσιών  για  την  προώθηση  στην  απασχόληση  και

γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.

Στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  είναι  επιλέξιμες  οι  ακόλουθες  κατηγορίες

άμεσων δαπανών (τήρηση παραστατικών):

108https://beteranizhta.blogspot.com/2019/05/35.html?  

spref=fb&m=1&fbclid=IwAR1E1dctJMNGipuP1waLD5l9YHm1DwNPUplUX3dmi6fEO

UWJdgrUx1q6CNA
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-Δαπάνη ενοικίου: Μηνιαίο ποσό μίσθωσης ακινήτου ανάλογο με το μέγεθος

της οικογένειας (αριθμός μελών) με ανώτατη τιμή τα 5,5 € ανά τμ.

-Δαπάνες  ΟΚΩ:  Μηνιαία  δαπάνη  νοικοκυριού  για  πληρωμή  λογαριασμών

κοινής  ωφέλειας  (ύδρευση,  ενέργεια,  δημοτικά  τέλη  και  φόροι)  και

κοινόχρηστων  δαπανών  πολυκατοικίας  ανάλογη  με  το  μέγεθος  της

οικογένειας (αριθμός μελών):  μέχρι 2 άτομα έως 120 € το μήνα και για 2+

άτομα έως 160 € το μήνα.

2.  Έκδοση  κοινής  υπουργικής  απόφασης  για  την  ολοκλήρωση  των
διαδικασιών δημιουργίας του οικισμού για τους Ρομά Φαρσάλων

 Σε συνέχεια  της  συνεργασίας  της  Ειδικής  Γραμματείας  για  την  Κοινωνική
Ένταξη των Ρομά, με τον Δήμο Φαρσάλων σχετικά με την ολοκλήρωση των
διαδικασιών  για  την  ανάπτυξη  Οργανωμένου  Χώρου  Προσωρινής
Μετεγκατάστασης  Ειδικών  Κοινωνικών  Ομάδων  στον  Δήμο  Φαρσάλων,
εκδόθηκε  στις  7  Ιουνίου  2019  η  απαιτούμενη Κοινή  Υπουργική  Απόφαση
ΚΥΑ109.

Η  παρέμβαση  αφορά  στη  δημιουργία  οργανωμένου  χώρου  προσωρινής
μετεγκατάστασης για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης και
διαβίωσης σε 31 νοικοκυριά, σε έκταση που ανήκει στην κυριότητα του Δήμου
Φαρσάλων  για τη μετεγκατάσταση οικογενειών Ρομά.

3.  Μετεγκατάσταση  των  Ρομά  του  Χαλανδρίου  σε  οργανωμένα
διαμερίσματα

Στις  18  Απριλίου  2019  ανακοινώθηκε  από  το  Δήμο  Χαλανδρίου  ταχείς
ρυθμούς προχωρά πλέον η μετεγκατάσταση των Ρομά από την περιοχή του
Νομισματοκοπείου στο Χαλάνδρι σε οργανωμένα διαμερίσματα, με στόχο την
κοινωνική ένταξη αυτού του πληθυσμού110. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη
κοινωνική  παρέμβαση  για  τον  πληθυσμό των Ρομά που γίνεται  μετά  από
τριάντα  χρόνια,  καθώς  ο  καταυλισμός  βρισκόταν  εντός  αστικού  ιστού.  Το
πρόγραμμα  χρηματοδοτείται  ως  πιλοτικό  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό
Ταμείο και η δημοτική αρχή Ρούσσου ετοιμάζει τον φάκελο για την αξιοποίηση
850.000 ευρώ σε βάθος τριετίας.

109https://egroma.gov.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%9A%CE%A5%CE%91-  
%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE
%A6%CE%95%CE%9A.pdf
110 http://www.avgi.gr/article/9308591/9789640/ena-bema-mprosta-sten-koinonike-
entaxe-ton-roma?
fbclid=IwAR02qCWr_IlLzX3RdBa7Y4No9yCAxBW_oHNCLV8JNF9mAj_avOxgA-
Yzz7w
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Πολύ  πριν  την  έκδοση  πρόσκλησης  από  την  Περιφέρεια  Αττικής  ως
διαχειριστική  αρχή  των  κοινοτικών  κονδυλίων,  ο  δήμος  είχε  ξεκινήσει  τη
μετεγκατάσταση  των  πρώτων  σαράντα  Ρομά  από  τον  καταυλισμό  στο
Πατητήρι σε ενοικιαζόμενες κατοικίες, όπως και εβδομήντα ατόμων από τον
καταυλισμό στο Νομισματοκοπείο. Συνεργεία του δήμου έχουν γκρεμίσει  τα
παραπήγματα και σταδιακά ο χώρος απελευθερώνεται.

Με το πιλοτικό πρόγραμμα που έχει διάρκεια έως τις 31.12.2023 αξιοποιείται
χρηματοδότηση για την ένταξη των Ρομά σε οργανωμένη στέγη. Ο δήμος έχει
ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των Ρομά και των ιδιοκτητών διαμερισμάτων. Η
χρηματοδότηση αφορά την κάλυψη δαπάνης ενοικίου και λογαριασμών κοινής
ωφέλειας. Έχει υπολογιστεί ότι η δαπάνη ενοικίου θα έχει ανώτατη τιμή τα 5,5
ευρώ ανά τετραγωνικό και για τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας το ποσό
κυμαίνεται  από  120  έως  160  ευρώ  ανά  άτομο.  Υποχρέωση  των  Ρομά
αποτελεί  ένα  από  τα  άνεργα  μέλη  της  επωφελούμενης  οικογένειας  να
συμμετέχει σε προγράμματα απασχόλησης και τα παιδιά να παρακολουθούν
την υποχρεωτική εκπαίδευση.

4. Πρωτοβουλία από τη ΜΚΟ «Αίτημα» για την κατάργηση ακατάλληλων 
χώρων κράτησης αλλοδαπών

Πρωτοβουλία  για  την  κατάργηση  των  ακατάλληλων  χώρων  διοικητικής
κράτησης, με πιο κραυγαλέες περιπτώσεις τα κρατητήρια των αστυνομικών
τμημάτων  και  διευθύνσεων,  ανέλαβε  στις  2  Μαϊου  2019  η  οργάνωση
«Αίτημα», η οποία επισκέπτεται τα τελευταία δέκα χρόνια χώρους κράτησης
μεταναστών και προσφύγων, καταγράφοντας τα προβλήματα και παρέχοντας
νομική συνδρομή στους κρατουμένους111.
«Ενα από τα ζητήματα που μας ανησυχούν είναι το γεγονός ότι η χώρα μας
εξακολουθεί  να χρησιμοποιεί  για διοικητική κράτηση μερικών εβδομάδων ή
και  μηνών  χώρους,  οι  οποίοι  δεν  παρέχουν  αξιοπρεπείς  συνθήκες.  Αυτό
συμβαίνει  παρά  την  πρόβλεψη  του  νόμου,  την  πληθώρα  καταδικαστικών
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις
συνεχείς  συστάσεις  της  Επιτροπής  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  για  την
Πρόληψη  των  Βασανιστηρίων.  Πρόσφατα  επισκεφθήκαμε  το  Αστυνομικό
Τμήμα  της  Νίκαιας  όπου  συνομιλήσαμε  με  τρεις  κρατούμενους  που
βρίσκονταν εκεί για 4, 3 και 2 μήνες αντίστοιχα. Επισκεπτόμαστε τακτικά και
το Αστυνομικό Τμήμα του Αερολιμένα Αθηνών, ο μέσος όρος κράτησης στο
οποίο κυμαίνεται στον ένα μήνα. Παλαιότερα είχαμε επισκεφθεί τα κρατητήρια
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. 

Πρόκειται  για  χώρους  που  –μεταξύ  άλλων  σοβαρών  ελλείψεων-  δεν
παρέχουν  στους  κρατούμενους  ούτε  καν  τη  στοιχειώδη  δυνατότητα
προαυλισμού.  Και  όμως  στους  χώρους  αυτούς  κρατούνται  εκατοντάδες
άνθρωποι!  Ηδη  διενεργούμε  συναντήσεις  και  επαφές  με  αρμόδιους
κυβερνητικούς  και  υπηρεσιακούς  παράγοντες,  με  θεσμικούς  φορείς
(Συνήγορο του Πολίτη, Υπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) και με
άλλες  οργανώσεις  της  κοινωνίας  των  πολιτών,  αποσκοπώντας  σε  μία

111https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/193640_protoboylia-apo-aitima-gia-tin-  
katargisi-akatallilon-horon-kratisis?fbclid=IwAR1Xu3-
AEe7iC5MApDAux0ENLhBvj4XLzybF0knksyXQ5xJxiBwy_PyUS5o
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συντονισμένη  προσπάθεια  που  θα  οδηγήσει  στην  εξάλειψη  του
προβλήματος»,  ανέφερε  στην «Εφημερίδα Συντακτών» ο Σπύρος Ριζάκος,
υπεύθυνος της οργάνωσης.

5. Μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της ένταξης των
προσφύγων στον τομέα της στέγασης

Στις  15 Μαρτίου  2019 η Ύπατη  Αρμοστεία  του ΟΗΕ για  τους Πρόσφυγες
(Υ.Α.)  χαιρέτισε  μια  σειρά  από συγκεκριμένες  δράσεις  που ανακοίνωσε το
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη στήριξη των προσφύγων στην
πρόσβασή τους  στην  εργασία  και  σε  μέτρα  κοινωνικής  αλληλεγγύης,  που
μπορούν να λειτουργήσουν ως δίχτυ ασφαλείας  κατά την περίοδο ένταξής
τους στην Ελλάδα112. 

Τα μέτρα αυτά είναι μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της χώρας να
υλοποιήσει  την  Εθνική  Στρατηγική  για  την  Ένταξη  του  2018  και
περιλαμβάνουν  δράσεις  ένταξης  για  5.000  πρόσφατα  αναγνωρισμένους
πρόσφυγες  και  ένα  ξεχωριστό  πρόγραμμα  επαγγελματικής  κατάρτισης  για
3.000  πρόσφυγες,  το  οποίο  θα  εφαρμοστεί  από  το  Υπουργείο  Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Το  Υπουργείο  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  έχει  επιβεβαιώσει  επίσης  ότι
περίπου 200 πρόσφυγες – που έχουν αναγνωριστεί  στην Ελλάδα εδώ και
πάνω από 20 μήνες – θα λάβουν στήριξη για να αποκτήσουν πρόσβαση στο
Κοινωνικό  Εισόδημα  Αλληλεγγύης  και  θα  έχουν  προτεραιότητα  στο
πρόγραμμα  επαγγελματικής  κατάρτισης.  Αυτή  η  ομάδα  των  προσφύγων
αναμένεται  να  αποχωρήσει  από  τα  διαμερίσματα  στο  πλαίσιο  του
προγράμματος  στέγασης  ESTIA,  καθώς  και  από  κέντρα  φιλοξενίας  στην
ενδοχώρα υπό την ευθύνη των αρχών, ως τα τέλη του Μαρτίου,  αλλά θα
συνεχίσει  να  λαμβάνει  οικονομική  βοήθεια  μέσω προπληρωμένων καρτών
μέχρι και τον Ιούνιο. 

Το πρόγραμμα ESTIA έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους αιτούντες άσυλο
που καταφθάνουν στην Ελλάδα παρέχοντας στέγαση, οικονομική βοήθεια και
άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Το κομμάτι της στέγασης του προγράμματος
έχει σκοπό να βοηθήσει τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο για όσο διάστημα
διαρκεί η εξέταση του αιτήματος ασύλου τους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται
πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται επί του παρόντος από
την Υ.Α., σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
με  δήμους  και  με  Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  σε  όλη  την  Ελλάδα.  Η
συμβολή του προγράμματος υπήρξε καταλυτική στο να στηριχτεί το ελληνικό
κράτος στην οικοδόμηση του συστήματος υποδοχής των αιτούντων άσυλο, με
τρόπο βιώσιμο και σε συμφωνία με τα σχετικά πρότυπα. 

Όταν  οι  αιτούντες  άσυλο αναγνωρίζονται  ως πρόσφυγες,  ενώ ακόμα είναι
ωφελούμενοι  του  προγράμματος  ESTIA,  δίνεται  μια  περίοδος  χάριτος  έξι
μηνών, μετά την οποία χρειάζεται να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα. Έως
σήμερα, η περίοδος χάριτος παρατεινόταν συνεχώς. Στο μεταξύ, συνεχίζουν

112 Δελτίο Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα,
15/3/2019



να  καταφθάνουν  στην  Ελλάδα  αιτούντες  άσυλο,  οι  οποίοι  χρήζουν
προστασίας  και  βοήθειας  –  πάνω  από  6.000  άνθρωποι  έφθασαν  στην
Ελλάδα από τις αρχές του 2019. Πολλοί ευάλωτοι αιτούντες άσυλο μένουν σε
κέντρα υποδοχής στα νησιά και σε κέντρα φιλοξενίας στην ενδοχώρα, όπου οι
ανάγκες  τους δεν  μπορούν να καλυφθούν επαρκώς,  ενώ στο πλαίσιο του
προγράμματος στέγασης θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και σε συνθήκες
που τους είναι απαραίτητες.  

Κάποιοι  από  τους  αναγνωρισμένους  πρόσφυγες  στα  διαμερίσματα  του
προγράμματος ESTIA έλαβαν την απόφαση αναγνώρισής τους εδώ και πάνω
από  δύο  χρόνια.  Πέρα  από  τη  στέγαση,  έχουν  λάβει  υποστήριξη  για  την
πρόσβασή τους σε ιατρικές υπηρεσίες, την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο,
την  αναζήτηση  ευκαιριών  απασχόλησης,  την  παρακολούθηση  μαθημάτων
ελληνικών  όπου  υπάρχουν  διαθέσιμα  προγράμματα,  και  την  ενεργό
συμμετοχή  τους  σε  δημιουργικές  δράσεις  στην  κοινότητα.  Η  μεγάλη
πλειοψηφία των αναγνωρισμένων προσφύγων στο πρόγραμμα ΕSTIA έχουν
λάβει βοήθεια για να πάρουν Αριθμό Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ
(93%) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου - ΑΦΜ (62%). Πάνω από το 75%
των παιδιών ηλικίας 5-14 ετών πηγαίνουν σχολείο,  ενώ ένας αυξανόμενος
αριθμός έχει εγγραφεί στον ΟΑΕΔ και ανοίγει τραπεζικό λογαριασμό. 

Πρόκειται  για  σημαντικά  βήματα  προς  την  κατεύθυνση  της  αυτονόμησης,
προκειμένου να στηριχτούν οι πρόσφυγες στο πρόγραμμα ESTIA να βρουν
αμειβόμενη απασχόληση ή να έχουν πρόσβαση στα κρατικά προγράμματα
κοινωνικής αλληλεγγύης, σύμφωνα με το νόμο. Στο μεταξύ, η επ’ αόριστον
παράταση  της  εξάρτησης  από  τη  βοήθεια  του  προγράμματος  ESTIA  δεν
μπορεί  να είναι  βιώσιμη, ούτε ενθαρρύνει  την αυτάρκεια  και  την ένταξη.  Η
εφαρμογή μιας περιόδου χάριτος για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες στο
ΕSTIA  είναι  επίσης  απαραίτητη  για  τη  βιωσιμότητα  του  προγράμματος
στέγασης όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο. 

Η περίοδος χάριτος παρατείνεται για τους πρόσφυγες στο πρόγραμμα ESTIA
που αξιολογείται ότι διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους, όπως οι περιπτώσεις
σοβαρής ασθένειας, οι γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και οι λεχώνες,
καθώς και  τα μέλη της πυρηνικής τους οικογένειας.  Επιπλέον, η περίοδος
χάριτος παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου για τις πυρηνικές οικογένειες των
οποίων τα παιδιά φοιτούν στο σχολείο.  

Οι ελληνικές αρχές, η Υ.Α. και οι εταίροι του προγράμματος ESTIA παρέχουν
συνεχώς σχετική πληροφόρηση σε όσους ανθρώπους επηρεάζονται από τα
παραπάνω,  ώστε  να  γνωρίζουν  τις  συνθήκες,  το  χρονικό  πλαίσιο  και  τις
επιλογές τους. 

Η  Υ.Α.  συνεχίζει  να  στηρίζει  τις  ελληνικές  αρχές  για  την  επιτάχυνση  της
υιοθέτησης μέτρων για την ένταξη,  ώστε να διασφαλιστεί  περαιτέρω ότι  οι
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση σε βασικά εθνικά προγράμματα
και ότι θα αρθούν τα εμπόδια  - σε επίπεδο νομοθεσίας και πρακτικής – τα
οποία αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην πρόσβασή τους σε προγράμματα
κοινωνικής  αλληλεγγύης,  όπως  οι  προϋποθέσεις  για  συγκεκριμένα  και



επιπλέον  έγγραφα  ταυτοποίησης  και  απόδειξης  της  διαμονής  τους  στην
Ελλάδα.  

6.  Τρεις  νέες  ηλεκτρονικές  εφαρμογές  για  την  καταπολέμηση  της
ταλαιπωρίας των μεταναστών 

Στις 15/5/2019 ο Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μ. Κλάπας, παρουσίασε τις
τρεις νέες εφαρμογές που υλοποιεί το ΥΜΕΠΟ113:

α)  ηλεκτρονική  πλατφόρμα ραντεβού για  την επικοινωνία των αλλοδαπών,
αλλά  και  των  υπολοίπων  πολιτών  που  συναλλάσσονται  με  τη  Γ.Γ.
Μεταναστευτικής  Πολιτικής  και  τις  υπηρεσίες  μίας  στάσης  των
αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας. Η πλατφόρμα αυτή ήδη λειτουργεί
πιλοτικά  στη  ΔΑΜ  Πειραιά,  ενώ  εγκαταστάθηκε  και  λειτούργησε  στις
υπόλοιπες ΔΑΜ της Αττικής έως το τέλος Ιουνίου 2019 . 

β)  ηλεκτρονική  εφαρμογή  ανάγνωσης  των  ηλεκτρονικών  αδειών  διαμονής
πολιτών  τρίτων  χωρών.  Η  εφαρμογή  αυτή  παρέχει  τη  δυνατότητα  σε
υπηρεσίες  και  πιστοποιημένους  χρήστες  να  διαπιστώνουν,  μέσω  κινητού
τηλεφώνου, τη γνησιότητα των ηλεκτρονικών αδειών διαμονής. Η εφαρμογή
αυτή είναι πλέον επιχειρησιακά έτοιμη και διαθέσιμη στις διάφορες δημόσιες
υπηρεσίες,  οι  οποίες  συναλλάσσονται  με  πολίτες  τρίτων  χωρών,  και  θα
διευκολύνει τις συναλλαγές. 

γ)  ηλεκτρονική πλατφόρμα για την  on line υποβολή των αιτήσεων για την
χορήγηση  ή  την  ανανέωση  των  αδειών  διαμονής.  Η  πλατφόρμα  αυτή
εγκαταστάθηκε  πιλοτικά  στο  πληροφοριακό  σύστημα  μετανάστευσης  το
φθινόπωρο του 2019.

7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στέγαση προσφύγων

Το  Υπουργείο  Προστασίας  του  Πολίτη  εξέδωσε  επίσημη  πρόσκληση
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  προκειμένου  να  μισθώσει  κτίρια  τουριστικών
καταλυμάτων και συγκροτήματα κατοικιών για τις ανάγκες υποδοχής πολιτών
τρίτων χωρών και ανιθαγενών, αιτούντων άσυλο114.

Η  πρωτοβουλία  αυτή  είχε  ως  απώτερο  στόχο  να  αποσυμφορηθούν
προσφυγικοί  καταυλισμοί,  όπως  αυτός  της  Μόριας,  της  Σάμου  και  άλλων
περιοχών.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορούσε :

113https://left.gr/news/treis-nees-ilektronikes-efarmoges-filodoxoyn-na-dosoyn-telos-  
stin-talaiporia-ton-metanaston?
fbclid=IwAR0Ol4phDBWJmmJwW0QQP6UDTc4VU6b0L2Lhqu5S9NlnBIzFiE6iKHuw
tOI

114 https://www.in.gr/2019/10/03/politics/yp-prostasias-psaxnei-na-misthosei-akinita-
gia-ti-stegasi-prosfygon/
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1.  Κτίρια  κύριων  και  μη  κύριων  ξενοδοχειακών  καταλυμάτων  βάσει  της
κείμενης νομοθεσίας (ν.4276/2014, Α΄155, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):
ξενοδοχεία,  σύνθετα  τουριστικά  καταλύματα,  ξενοδοχεία  συνιδιοκτησίας,
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια- διαμερίσματα, οργανωμένες τουριστικές
κατασκηνώσεις με οικίσκους, δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) κλινών,
όπως η δυναμικότητα αυτή καθορίζεται στα έγγραφα για τη νόμιμη λειτουργία
τους. Η άδεια λειτουργίας του καταλύματος από τους αρμόδιους φορείς(π.χ.
ΕΟΤ, Περιφέρεια) θα πρέπει  να είναι  σε ισχύ τουλάχιστον κατά την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

2.  Κτίρια  συγκροτημάτων  κατοικιών,  αριθμού  τετραγωνικών  ώστε  να
διασφαλίζεται η στέγαση τουλάχιστον είκοσι (20) ατόμων.

3.  Γεωγραφικά  κριτήρια:  Σε  όλη  την  επικράτεια  εκτός  των  Περιφερειών
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Σε περίπτωση υπερπροσφοράς η επιλογή των καταλυμάτων θα γίνει με βάση
τα κάτωθι κριτήρια :

α)  Σειρά  Μειοδοσίας  :  Πιο  αναλυτικά  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  κληθούν  να
προτείνουν  τιμές  προσφοράς  κάτω  των  12  ευρώ/ωφελούμενο/  ημέρα
διαμονής χωρίς Φ.Π.Α., που προβλέπεται ως ανώτατο όριο τιμής μονάδος

β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας η επιλογή θα γίνει  με βάση την χρονολογική
σειρά κατάθεσης της αίτησης.

Κατάσταση: τα κτίρια των κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
και οι  ιδιωτικές κατοικίες πρέπει  να είναι  απολύτως έτοιμα προς χρήση με
μέριμνα και δαπάνη του εκμισθωτή.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ήταν τα εξής :

Για κτίρια κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

1. Να βρίσκονται σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε
υπηρεσίες

2.  Να  τηρούνται  οι  τεχνικές  και  λειτουργικές  προδιαγραφές  που  ορίζει  η
τουριστική νομοθεσία ανά κατηγορία καταλύματος και κατάταξης σε κλειδιά ή
αστέρια αναφορικά με: το κτίριο, την πρόσβαση ΑΜΕΑ, την πυρασφάλεια, τα
δωμάτια, την κουζίνα, την ψύξη και θέρμανση, την παροχή ζεστού νερού.

Για τα συγκροτήματα κατοικιών

1. Να βρίσκονται σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει πρόσβαση σε
υπηρεσίες.

2. Το μίσθωμα θα ορίζεται για κάθε κατοικία ξεχωριστά.

3. Κάθε κατοικία πρέπει να διαθέτει  με μέριμνα και δαπάνη του εκμισθωτή
καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης:

α) Φυσικό και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, να είναι απαλλαγμένο από
υγρασία, επαρκή θέρμανση και ψύξη, ζεστό νερό, πόσιμο νερό, αποχέτευση.



β)Κουζίνα, χώρους υγιεινής, υπνοδωμάτια για κατάλληλες συνθήκες ύπνου,
ελάχιστο κοινό χώρο εστίασης.

γ) η εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή.

4. Κάθε κατοικία πρέπει να είναι επιπλωμένη οπότε και θα καταγραφούν τα
υπάρχοντα  έπιπλα  και  ηλεκτρικές  συσκευές  και  οικοσκευές  για  να
επιστραφούν στον ιδιοκτήτη κατά τη λήξη της μίσθωσης.

Η  διάρκεια  της  μίσθωσης  ορίστηκε  στους  έξι  μήνες,  με  δυνατότητα
μονομερούς παράτασης εκ μέρους του Υπουργείου μέχρι έξι μήνες επιπλέον.

8. Παροχή 45 διαμερισμάτων στον Πειραιά για 350 πρόσφυγες

Στις  21  Νοεμβρίου  2019  ο  δήμαρχος  Πειραιά  Γιάννης  Μώραλης  κατά  τη
διάρκεια της συνάντησής του στο δημαρχείο με τον επικεφαλής της Υπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φιλίπ Λεκλέρκ,  επισήμανε ότι  ο
Πειραιάς  είναι  μια  ασφαλής  πόλη  και  τα  προβλήματα  παραβατικής
συμπεριφοράς δεν αφορούν τους 350 πρόσφυγες που διαμένουν σε αυτήν,
αλλά «αφορούν πρώτα απ’ όλα τη λειτουργία όλων μας»115.

Στον Πειραιά φιλοξενούνται από το 2018 σε 45 διαμερίσματα 350 πρόσφυγες,
οι  οποίοι  εντάσσονται  σιγά  σιγά  στην  πειραϊκή  κοινωνία  στο  πλαίσιο  του
προγράμματος Στήριξης Εκτακτης Ανάγκης για την Ενταξη και τη Στέγαση –
ESTIA, που υλοποιεί η ΚΟΔΕΠ (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά)
σε  συνεργασία  με  την  Υπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες
(UNHCR).

Ο Γ. Μώραλης έθεσε στον κ. Λεκλέρκ το θέμα αύξησης των διαμερισμάτων
από  45  σε  70,  λέγοντας  πως  αντί  για  350  πρόσφυγες  θα  μπορούσαν
ενδεχομένως να φιλοξενούνται 550. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην
οποία ήταν παρών και ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Συμβουλίου Ενταξης
Μεταναστών,  Δημήτρης Καρύδης, συζητήθηκε η εξέλιξη του συγκεκριμένου
προγράμματος  το  οποίο  αφορά  την  παροχή  διαμονής  και  βοήθειας  σε
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.

Χαρακτήρισε  εποικοδομητική  τη  συνάντηση,  λέγοντας  ότι  ο  κ.  Λεκλέρκ
γνωρίζει τα θέματα του προσφυγικού καλύτερα από τον καθένα και εξήγησε
πως σκοπός της ήταν να ενημερωθεί η Υπατη Αρμοστεία για την εξέλιξη του
προγράμματος ESTIA καθώς και για τα πιθανά διαχειριστικά προβλήματα και
τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν το επόμενο διάστημα. Καταλήγοντας,
υπογράμμισε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες οφείλουν να στηρίζουν τέτοιου
είδους προγράμματα και ο Δήμος Πειραιά είναι έτοιμος για την επέκταση του
ESTIA.

Ο Φιλίπ Λεκλέρκ από την πλευρά του δήλωσε ότι γνωρίζει τον Πειραιά, ότι
είναι  μια  πόλη  που  έχει  υποδεχθεί  πάρα  πολλούς  πρόσφυγες  και  στο
παρελθόν από τη Μικρασιατική Καταστροφή και στην πρόσφατη Ιστορία και

115 https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/220030_45-asfaleis-folies-ston-peiraia-gia-
350-prosfyges
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επισήμανε ότι η συνεργασία με τον δήμο είναι πολύ καλή και μέχρι στιγμής το
πρόγραμμα εξελίσσεται ομαλά στην τοπική κοινωνία. Διευκρίνισε επίσης ότι
θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να αυξηθούν τα διαμερίσματα στην πόλη.

Δ) ) Δικαστικές αποφάσεις, εκθέσεις, γνωματεύσεις και 
έρευνες για ζητήματα Στέγασης / Διαμονής

1.  Kαταδίκη  της  Ελλάδας  για  τις  συνθήκες  διαβίωσης  πέντε
ασυνόδευτων ανηλίκων από το Αφγανιστάν

Την καταδίκη της Ελλάδας για τις συνθήκες διαβίωσης πέντε ασυνόδευτων
ανηλίκων από το Αφγανιστάν αποφάσισε ομόφωνα στις 12 Ιουνίου 2019 το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου116. Οι αιτούντες εισήλθαν
το 2016 στην Ελλάδα, με ηλικία από 14 έως 17 ετών, ως ασυνόδευτοι. Όπως
δήλωσαν, έφυγαν από τη χώρα τους γιατί φοβούνταν για τη ζωή τους ως μέλη
της θρησκευτικής μειονότητας των Ισμαηλιστών. Τον Φεβρουάριο του 2016
συνελήφθησαν από την αστυνομία, εκδόθηκαν διαταγές για την απέλασή τους
και τους δόθηκε ένας μήνας για να εγκαταλείψουν την ελληνική επικράτεια.
Κάποιοι από αυτούς επιχείρησαν να διασχίσουν τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας
και Βόρειας Μακεδονίας αλλά συνελήφθησαν.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι συνθήκες κράτησης τριών από τους αιτούντες σε
αστυνομικά τμήματα είχαν ως αποτέλεσμα την ταπεινωτική μεταχείρισή τους
και μπορούσαν να προκαλέσουν σε αυτούς αισθήματα απομόνωσης από τον
έξω κόσμο με δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία
τους. Σημείωσε ότι η τοποθέτησή τους στα αστυνομικά τμήματα ισοδυναμεί με
στέρηση της ελευθερίας τους, καθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν εξήγησε γιατί
τοποθέτησε τους αιτούντες εκεί, αντί εναλλακτικής προσωρινής διαμονής.

Επίσης,  έκρινε  ότι  οι  Αρχές  δεν  είχαν  πράξει  ό,τι  ήταν  δυνατόν  για  να
προστατεύσουν τέσσερις από τους αιτούντες, οι οποίοι είχαν ζήσει για έναν
μήνα  στο  πρόχειρο  προσφυγικό  καταυλισμό  της  Ειδομένης,  σε  ένα
περιβάλλον ακατάλληλο για εφήβους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε
ότι ο καταυλισμός της Ειδομένης ήταν εξ ολοκλήρου εκτός του ελέγχου των
κρατικών  Αρχών,  αλλά  έκρινε  ότι  η  επέκτασή  του  και  η  επιδείνωση  των
συνθηκών  διαβίωσης  οφείλονταν  -σε  κάποιο  βαθμό-  στον  χρόνο  που
χρειάστηκε  το  κράτος  για  να  διαλύσει  τον  καταυλισμό  και  ιδιαίτερα  στο
γεγονός  ότι  δεν  παρείχε  τους  αναγκαίους  πόρους  για  την  ελάφρυνση της
ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.
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Το Δικαστήριο επιδίκασε το ποσό των 4.000 ευρώ σε έναν αιτούντα και 6.000
ευρώ για κάθε έναν από τους άλλους τέσσερις αιτούντες, καθώς και 1.500
ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Η  υπόθεση  στρεφόταν,  επίσης,  κατά  της  Αυστρίας,  της  Κροατίας,  της
Ουγγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Σερβίας και της Σλοβενίας, ωστόσο
το  Δικαστήριο  χαρακτήρισε  τις  καταγγελίες  για  αυτές  τις  χώρες
«απαράδεκτες» ως «προδήλως αβάσιμες».

2. Ανησυχία του Συμβουλίου της Ευρώπης «για την κακομεταχείριση»
των κρατούμενων μεταναστών στην Ελλάδα

Την  ανησυχία  της  για  τη  συνεχιζόμενη  κακομεταχείριση  των  κρατούμενων
υπηκόων  τρίτων  χωρών  εξέφρασε  σε  έκθεσή  της  η  Επιτροπή  για  την
Πρόληψη  των  Βασανιστηρίων  και  της  Απάνθρωπης  ή  Ταπεινωτικής
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης117. Στην έκθεση
που δημοσιεύτηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2019, η Επιτροπή αναγνωρίζει  τις
σημαντικές συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές
με τον αυξημένο αριθμό των προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στη
χώρα, ωστόσο διαπιστώνει υπερπληθυσμό, κακές συνθήκες κράτησης, ακόμα
και κακομεταχείριση των κρατούμενων μεταναστών.

Τα πορίσματα της έκθεσης βασίζονται  στην επίσκεψη της Επιτροπής στην
Ελλάδα  τον  περασμένο  Απρίλιο,  οπότε,  όπως  αναφέρεται,  «έλαβε
αξιόπιστους ισχυρισμούς για σωματική κακομεταχείριση από την αστυνομία»,
κυρίως  στους  χώρους  κράτησης  της  περιοχής  του  Εβρου  (στο
προαναχωρησιακό κέντρο και  το Κέντρο Υποδοχής και  Ταυτοποίησης στο
Φυλάκιο  και  στο  αστυνομικό  τμήμα  στο  Τυχερό),  όπως  και  στο
προαναχωρησιακό κέντρο της Μόριας στη Λέσβο.

Οπως  σημειώνεται  στην  έκθεση,  οι  συνθήκες  κράτησης  στα  περισσότερα
αστυνομικά τμήματα και τμήματα συνοριακής φύλαξης που επισκέφθηκαν τα
μέλη  της  CPT  παραμένουν  ακατάλληλες  για  την  κράτηση  ατόμων  για
περισσότερες  από  24  ώρες  και  παρόλα  αυτά  εξακολουθούν  να
χρησιμοποιούνται  για  την  κράτηση  παράνομων  μεταναστών  για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Στα προαναχωρησιακά κέντρα οι συνθήκες κυμαίνονταν από καλές (στην Κω)
και αποδεκτές (στην Αμυγδαλέζα) μέχρι φτωχές (στη Μόρια) και πολύ κακές
(στο Φυλάκιο).

Συγκεκριμένα,  αναφέρεται  ότι  στο προαναχωρησιακό κέντρο του Φυλακίου
βρίσκονταν 95 άτομα σε ένα κελί, μεταξύ των οποίων οικογένειες, παιδιά και
έγκυες. Σύμφωνα με τη CPT, η κράτηση προσώπων για αρκετές εβδομάδες ή
μήνες σε τέτοιες άθλιες συνθήκες μπορεί  εύκολα να θεωρηθεί ότι  αποτελεί
απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.
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Η Επιτροπή συνιστά τη λήψη μέτρων για την εξάλειψη της κακομεταχείρισης
των αλλοδαπών που στερούνται την ελευθερία τους από την αστυνομία.

Επίσης,  ζητά  τη  λήψη  εναλλακτικών  μέτρων  αντί  της  κράτησης  για  τη
διαχείριση των μεταναστών που φτάνουν στη χώρα.

Οσον  αφορά  στην  κράτηση,  προτείνει  να  μειωθούν  δραστικά  τα  επίπεδα
πληρότητας, ώστε να μη γίνεται υπέρβαση στη χωρητικότητα των δομών και
κάθε  κρατούμενος  να  λαμβάνει  κατάλληλο  φαγητό,  στρώμα,  καθαρά
κλινοσκεπάσματα και επαρκή προϊόντα υγιεινής.

Τέλος, ζητά να ληφθούν άμεσα μέτρα για να μεταφερθούν τα ευάλωτα άτομα
σε κατάλληλες ανοιχτές εγκαταστάσεις υποδοχής.

Ειδικά για τα παιδιά, η έκθεση αναφέρει ότι δεν έχουν ληφθεί αποφασιστικά
μέτρα  από  τις  ελληνικές  αρχές  για  την  εφαρμογή  των  προηγούμενων
συστάσεων της CPT όσον αφορά στην κράτησή τους και ζητά από τις αρχές
να προβούν σε ουσιαστική αναθεώρηση της πολιτικής τους σχετικά με την
κράτηση  ασυνόδευτων  παιδιών  τόσο  για  σκοπούς  υποδοχής  και
ταυτοποίησης όσο και για την «προστατευτική φύλαξή τους».

Ακόμα και για τα παιδιά που κρατούνται με τους γονείς τους, υπενθυμίζει ότι η
κράτηση μπορεί να έχει αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και
ευημερία τους.

Επίσης,  κατά  τη  διάρκεια  της  επίσκεψης,  πολλοί  αλλοδαποί  προέβαλαν
«αξιόπιστους  ισχυρισμούς»  σχετικά  με  την  εμφάνιση  επιχειρήσεων
παράνομης επαναπροώθησης από την Ελλάδα στην Τουρκία.

Κάποιοι  ισχυρίστηκαν  ότι  είχαν  υποστεί  σωματική  κακομεταχείριση  «από
αστυνομικούς και συνοριοφύλακες ή (παρα-) στρατιωτικούς κατά τη διάρκεια
τέτοιων  επιχειρήσεων  επαναπροώθησης».  Η  CPT  συνιστά  στις  ελληνικές
αρχές να αποτρέψουν κάθε μορφή επαναπροώθησης.

Είναι σημαντικό το ότι κρίθηκαν ως βάσιμες οι δεκάδες μαρτυρίες προσφύγων
και  μεταναστών  για  βίαιες  επιχειρήσεις  επαναπροώθησης,  απαγωγές  και
βάναυση αντιμετώπισή τους στον Εβρο ένα από τα πιο έγκυρα διεθνή όργανα
καταγραφής παραβιάσεων118. Μάλιστα, σημειώνονται αναφορές για σωματική
βία,  στην  οποία  περιλαμβάνονται  χτυπήματα  στο  κεφάλι  με  κλομπ  από
αστυνομικούς,  συνοροφύλακες  ή  παραστρατιωτικούς  κομάντος  κατά  τη
διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων. Η αναλυτική έκθεση της Επιτροπής, που
αποτελεί  ένα  από  τα  πιο  έγκυρα  διεθνή  όργανα  καταγραφής  των
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  δημοσιεύτηκε σχεδόν δέκα μήνες
μετά  την  επίσκεψη  της  αντιπροσωπείας  της  Επιτροπής  στην  Ελλάδα  τον
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Απρίλιο  του  2018  καθώς  υπήρξε  καθυστέρηση  εκ  μέρους  των  ελληνικών
αρχών να δώσουν την απαιτούμενη άδεια για τη δημοσίευση.

Είναι  πάντως αμφίβολο ότι  θα πιάσουν τόπο οι  συστάσεις  της Επιτροπής.
Είναι  η  πολλοστή  φορά  που  καταγγέλλεται  η  Ελλάδα  για  παράνομες
αστυνομικές  επιχειρήσεις  επαναπροώθησης  στον  Εβρο  τόσο  από  το
Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και από άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως και
από ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις.

Ωστόσο,  το  υπουργείο  Προστασίας  του  Πολίτη  εμμένει  να  αρνείται  τις
επιχειρήσεις αυτές, χωρίς όμως να παρέχει στοιχειωδώς αξιόπιστα στοιχεία.

Η γενικόλογη απάντηση του υπουργείου στις διαπιστώσεις της Επιτροπής για
τις  επιχειρήσεις  επαναπροώθησης,  απάντηση  που  περιλαμβάνεται  στην
έκθεση,  αναφέρει  ότι  διερευνήθηκαν  οι  σχετικές  καταγγελίες  αλλά  δεν
επαληθεύτηκαν, χωρίς να δίνει καμιά συγκεκριμένη πληροφορία.

Αλλωστε, το θέμα έχει τεθεί  από καιρό ενώπιον της εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου  Ξένης  Δημητρίου,  χωρίς  να  είναι  γνωστά  τα  αποτελέσματα  τυχόν
σοβαρής έρευνας που έγινε από τις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες αντιθέτως
σπεύδουν να απαγγείλουν κατηγορίες σε δικηγόρους οι οποίοι έχουν φέρει
στο φως παρόμοιες μαρτυρίες.

Η  έκθεση  διαπιστώνει  πολλά  περιστατικά  βάναυσης  παραβίασης
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον προσφύγων και μεταναστών στα κέντρα
κράτησης,  σε  αστυνομικά  τμήματα  και  συνοριακά  φυλάκια,  όπως  και  σε
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ξεχωρίζουν οι μαρτυρίες για χαστούκια,
γροθιές,  κλοτσιές  και  χτυπήματα  με  κλομπ  από  αστυνομικούς  και
συνοροφύλακες στα κέντρα κράτησης και υποδοχής του φυλακίου στον Εβρο,
στο συνοριακό τμήμα στο Τυχερό Εβρου και στη Μόρια της Λέσβου, όπως
επίσης για λεκτική βία και ρατσιστική γλώσσα, ενώ η Επιτροπή διαπιστώνει
αναποτελεσματικές  δικλίδες  ασφαλείας,  με  ελλιπή  φύλαξη  και  ελλιπή
πρόσβαση των θυμάτων σε δικηγόρο και γιατρό.

Καταγράφεται επίσης μεγάλης διάρκειας κράτηση σε κρατητήρια αστυνομικών
τμημάτων, όπου είναι ακατάλληλες οι συνθήκες για κράτηση μεγαλύτερη των
24 ωρών, όπως και  υποτυπώδεις  συνθήκες κράτησης στο κρατητήριο του
συνοροφυλακίου στο Ισαάκιο, όπου 41 στοιβάζονταν τη νύχτα σε ένα βρόμικο
κελί, και στο φυλάκιο του Εβρου, όπου στοιβάζονταν σε κελί 95 πρόσφυγες,
ανάμεσα στους οποίους οικογένειες, παιδιά και έγκυες.

3. Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Σρασβούργου για διακοπή
κράτησης ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών σε κρατητήρια της Ελλάδας

Στις 26/3/2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
έκανε δεκτό το αίτημα δύο ασυνόδευτων ανήλικων κοριτσιών να σταματήσει η
κράτησή τους στα κρατητήρια ενηλίκων γυναικών της Πέτρου Ράλλη119.

119https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/188715_dikastiko-stop-stin-praktiki-tis-  
prostateytikis-fylaxis
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Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων
και  τον  σεβασμό των δικαιωμάτων τους,  το  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  για  τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου έκανε δεκτό το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων που
κατέθεσαν δύο ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια μέσω της οργάνωσης Ελληνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), ζητώντας να σταματήσει  η κράτησή
τους στα κρατητήρια ενηλίκων γυναικών της Πέτρου Ράλλη υπό καθεστώς
«προστατευτικής  φύλαξης»,  καθώς  δεν  είχαν  βρεθεί  θέσεις  σε  κατάλληλη
δομή φιλοξενίας.

Η απόφαση του Δικαστηρίου στέλνει στις ελληνικές αρχές αυστηρό μήνυμα
συμμόρφωσης προς τις επανειλημμένες συστάσεις των αρμόδιων ελληνικών
και  διεθνών  φορέων  να  τεθεί  τέλος  στη  μάλλον  διαδεδομένη πρακτική της
προστατευτικής  φύλαξης  ασυνόδευτων  ανηλίκων,  η  οποία  περιφρονεί  το
κριτήριο  του  βέλτιστου  συμφέροντος  του  παιδιού  και  εκθέτει  τους
ασυνόδευτους  ανηλίκους  σε  απάνθρωπες  και  εξευτελιστικές  συνθήκες
διαβίωσης.

Τον Ιανουάριο οι ανήλικες, που έχουν καταθέσει αίτημα για άσυλο, ζήτησαν
κοινωνική και νομική συνδρομή από το ΕΣΠ.

Σύμφωνα  με  ανακοίνωση  της  οργάνωσης,  κατατέθηκε  άμεσα  αίτημα  στο
Εθνικό  Κέντρο  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  που  έχει  την  ευθύνη  για  την
παραπομπή των ασυνόδευτων ανηλίκων σε θέσεις φιλοξενίας, χωρίς όμως
αποτέλεσμα.

Τα κορίτσια παρέμειναν άστεγα μέχρι τα μέσα Μαρτίου, χωρίς μάλιστα να έχει
διοριστεί επίτροπος, όπως προβλέπει ο νόμος.

Στις  13 Μαρτίου πήγαν στην αστυνομία για να ζητήσουν να φιλοξενηθούν
προσωρινά σε εφημερεύον νοσοκομείο Παίδων ως έσχατη λύση για να μη
βρίσκονται στον δρόμο.

Ωστόσο η  απάντηση  ήταν  αρνητική,  ενώ οι  αρχές  διέταξαν  να  τεθούν  σε
προστατευτική φύλαξη στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη.

Στις  20  Μαρτίου,  ενώ  είχαν  αποτύχει  όλες  οι  προσπάθειες  να  βρεθεί
κατάλληλη δομή φιλοξενίας, το ΕΣΠ ζήτησε από το Δικαστήριο να εκδώσει
ασφαλιστικά μέτρα κατά της κράτησης.

Την επομένη,  στις  21  Μαρτίου,  το  Δικαστήριο  έκανε  δεκτή  την  αίτηση  και
διέταξε  τις  αρχές  να  μεταφέρουν  τα  δύο  κορίτσια  σε  δομή  φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων, κάτι που έγινε στις 23 Μαρτίου.

«Η υπόθεση καταδεικνύει  τα  τεράστια  κενά προστασίας  των ασυνόδευτων
παιδιών  στην  Ελλάδα,  εξαιτίας  των  οποίων  ανήλικα  αγόρια  και  κορίτσια
παραμένουν εκτεθειμένα σε σοβαρούς κινδύνους» σημειώνει το ΕΣΠ.

4. Επίσημα στοιχεία για ασυνόδευτα ανήλικα στην Ελλάδα

 



Σύμφωνα  με  τα  επίσημα  στοιχεία,  στο  σύνολο  των  3.708  ασυνόδευτων
ανηλίκων,  οι  οποίοι  εκτιμάται  ότι  βρίσκονταν  στην  Ελλάδα  έως  και  τις  15
Φεβρουαρίου  2019,  μόλις  1.728  διέμεναν  σε  τυπικές  δομές  φιλοξενίας
ανηλίκων, εκ των οποίων 943 σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας,  ενώ 785 σε
μεταβατικές  δομές  προσωρινής  φιλοξενίας  (safe  zones  και  ξενοδοχεία)120.
Λιγότεροι  από  τους  μισούς,  δηλαδή.  Ως  προς  το  υπόλοιπο  των  1.980
ασυνόδευτων  παιδιών,  82  βρίσκονταν  σε  προστατευτική  φύλαξη  –δηλαδή
κράτηση–,  705 στις  πολλαπλώς καταγεγραμμένες,  απολύτως ακατάλληλες,
συνθήκες  των  Kέντρων  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  των  νησιών  του
Βορειανατολικού Αιγαίου ή σε κράτηση στο κλειστό ΚΥΤ Ορεστιάδας, και 142
σε Ανοιχτά Κέντρα Φιλοξενίας. 

Παράλληλα,  607  υπολογίζεται  πως  παρέμεναν  άστεγα,  270  σε  άτυπη
στέγαση/φιλοξενία και για 174 ο τόπος διαμονής τους   παρέμενε άγνωστος.
Την  συνέχιση  της  πρακτικής  της  κράτησης  ασυνόδευτων  παιδιών  στην
Ελλάδα επιβεβαιώνει άλλωστε και η μόλις πριν λίγες ημέρες δημοσιευθείσα
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του
Συμβουλίου  της  Ευρώπης  (CPT).  Στην  έκθεση  αυτή,  η  Επιτροπή,  αφού
υπενθυμίζει  προηγούμενες συστάσεις της για τον τερματισμό της κράτησης
ασυνόδευτων  ανηλίκων,  εκ  νέου  επισημαίνει,  ότι,  παρά  τις  δεσμεύσεις,  η
κατάσταση δεν έχει αλλάξει σημαντικά.

5.  Έρευνα  του  Αθηναϊκού  Πρακτορείου  Ειδήσεων  στην  Αγία  Σοφία
Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο καταυλισμό Ρομά στη Βόρεια Ελλάδα

Σύμφωνα  με  έρευνα  του  δημοσιογραφικού  πρακτορείου  ΑΠΕ-ΜΠΕ  που
δόθηκε στη  δημοσιότητα  στις  15  Μαρτίου  2019,  3.000 Ρομά του οικισμού
«Αγία Σοφία» στο δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης ζουν για δύο δεκαετίες σε μία
κατάσταση που θυμίζει την προσφυγική Ειδομένη121. Οι περισσότεροι μένουν
σε  λυόμενα  που  είναι  χειρότερα  από  τις  σύγχρονες  σκηνές  που  είχαν
προμηθεύσει  τότε  τους  πρόσφυγες  οι  οργανώσεις,  δεν  έχουν  νερό  και
επαρκές αποχετευτικό δίκτυο, τα σκουπίδια σχηματίζουν βουνά, τα στάσιμα
νερά συντελούν σε μολύνσεις ενώ όταν βρέχει, κάποια σημεία του οικισμού
είναι απροσπέλαστα.

Ο αυτοδιαχειριζόμενος οικισμός «Αγία Σοφία» εγκαινιάστηκε το 2000, σε 149
στρέμματα  του  πρώην  Στρατοπέδου  Γκόνου  με  πρωτοβουλία  του  τότε
υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και με στόχο την στέγαση 3.000 σκηνιτών
τσιγγάνων, οι οποίοι ζούσαν στην κοίτη του Γαλλικού ποταμού, αλλά και σε
άλλες  περιοχές  της  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  Θεσσαλίας.  Έκτοτε,  έγιναν
σποραδικές  παρεμβάσεις  για  τη  βελτίωση  των  συνθηκών  διαβίωσης  και
σταδιακά ο οικισμός, που φιλοδοξούσε να αποτελέσει πρότυπο διαχείρισης,

120 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68045
121https://left.gr/news/i-eidomeni-ton-roma?fbclid=IwAR0DVVBiboEcxMzu8FP_-
sAgabHnejtPwSxPbB4YZgXyXnL7aShAI5B30bU



εγκαταλείφθηκε στην τύχη του όσον αφορά τα απαιτούμενα έργα. Λόγω του
γεγονότος ότι τα σχολικά συγκροτήματα είναι μακριά από τον οικισμό αλλά και
διάφορων άλλων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, η σχολική διαρροή είναι
τεράστια  ενώ το  μοναδικό  δημόσιο  κτίριο  που λειτουργεί  στον  οικισμό,  το
νηπιαγωγείο, αντιμετωπίζει μεγάλες υλικοτεχνικές ελλείψεις.

Το  πρώην  στρατόπεδο  Γκόνου  ξαναήρθε  στην  επικαιρότητα  όταν
αποφασίστηκε να εγκατασταθεί στην υπόλοιπη έκτασή του, το εμπορευματικό
και  διαμετακομιστικό  κέντρο  Θεσσαλονίκης.  Παράλληλα,  το  υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο
του  προγράμματος  «Ένταξη  και  Ενδυνάμωση  των  Ρομά»  που
συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανακοίνωσε ότι θα παρέχει
τους  πόρους  για  τις  μελέτες  και  τα  έργα  που  απαιτούνται  στον  οικισμό.
Ωστόσο,  αν  και  έχουν  περάσει  μήνες  από  την  ανακοίνωση  του
προγράμματος,  οι  διαδικασίες  για  την  σύνταξη  τεχνικών  μελετών,  την
εκταμίευση των κονδυλίων και την τελική υλοποίηση των έργων, είναι στα...
σπάργανα, αφήνοντας τους Ρομά, για ακόμη μία χρονιά στο περιθώριο της
κοινωνίας.

Η έρευνα του ΑΠΕ-ΜΠΕ ξεκίνησε με αυτοψία στον οικισμό που εγκαινιάστηκε
με την φιλοδοξία να αποτελέσει πρότυπο και για άλλους χώρους για Ρομά.
Εντούτοις, 20 χρόνια μετά, οι δομές -όπως το κτίριο πολλαπλών δράσεων-
έχουν ρημάξει, οι κοινόχρηστοι χώροι έχουν καταληφθεί, και τα λυόμενα που
συμπλήρωσαν  20  χρόνια  ζωής  μπάζουν  από  παντού...  Μοναδική
«παραφωνία» στον οικισμό, αποτελούν περίπου 20 δίπατα σπίτια που έχουν
χτιστεί  από  κάποιους  Ρομά,  με  εντυπωσιακές  προσόψεις  με  κολωνάκια,
εξωτερικές  σκάλες  και  μεγάλες  τζαμαρίες  απ'  όπου  διακρίνονται
χρυσοποίκιλτα,  βαριά  έπιπλα.  Η  πλειοψηφία  των  Ρομά,  τσαλαβουτάει  σε
στάσιμα νερά, δεν έχει νερό και ζει ένα μαρτύριο τον χειμώνα αφού αδυνατεί
να ζεστάνει τις πρόχειρες κατασκευές.

«Είμαστε  παρατημένοι,  μας  τρώνε  τα  ποντίκια  και  οι  κατσαρίδες»
διαμαρτύρεται  ο  πρόεδρος του  οικισμού και  ένας  από τους  πρώτους που
εγκαταστάθηκαν  στον  χώρο,  Παναγιώτης  Φραγκούλης,  ο  οποίος  είδε  τα
παιδιά και τα εγγόνια του να μεγαλώνουν σε λυόμενα.

   «Δεν έχουμε νερό και υδρόμετρα και χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες μας
πιεστικά μηχανήματα που τα λειτουργούμε για λίγες ώρες. Πλενόμαστε σε...
σκάφες ενώ, αν και έχουμε ζητήσει να μπουν παντού "χελώνες" της ΔΕΗ, δεν
έχει γίνει και έχουμε καταφύγει σε.. ρευματοκλοπή» προσθέτει.

   Έντονο είναι το πρόβλημα και με την αποκομιδή των σκουπιδιών καθώς,
όπως καταγγέλλει ο κ. Φραγκούλης, «γίνεται περίπου μία φορά τον μήνα», με
σοβαρές  διαστάσεις  να παίρνει  και  η ανεξέλεγκτη  απόθεση απορριμμάτων
που  πραγματοποιείται  συστηματικά,  περιμετρικά  του  οικισμού.  Για  τον  κ.
Φραγκούλη όμως, αυτό που επείγει για την περιοχή, είναι αποχετευτικά έργα
αφού τα λύματα δημιουργούν εστίες μόλυνσης.

   «Πρώτα πρέπει να γίνει το αποχετευτικό και μετά η ασφαλτόστρωση των
δρόμων» λέει χαρακτηριστικά μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Δεν μας νοιάζει πια
για  μας  αλλά  για  τα  παιδιά  μας  που  μεγαλώνουν  σε  τέτοιες  συνθήκες»
προσθέτει.



      Η μοναδική δομή που λειτουργεί πλέον στον οικισμό, από το 2003, είναι
το νηπιαγωγείο,  με  πολλές,  όμως,  ελλείψεις  σύμφωνα με τα όσα λέει  στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ η προϊσταμένη του Ροδή Καβούνη.

   «Η  υποδομή  που  έχουμε  είναι  μάλλον  για  κοτέτσι  παρά  για  σχολείο,
υπάρχει μια ενιαία αίθουσα που μπορεί να μαζευτούν μέχρι και 50 παιδιά και
το μεγαλύτερο μέρος των υλικών του σχολείου βρίσκεται σε κιβώτια γιατί δεν
υπάρχει  μέρος αλλού. Η υλικοτεχνική υποδομή έχει  πλέον ξεπεράσει  κάθε
όριο  ανοχής  και  μεις  έχουμε  ξεπεράσει  κάθε  όριο  φαντασίας  για  να
δημιουργούμε χώρους» αναφέρει.

   Επισημαίνει  δε  ότι  από  το  2009,  έχει  ζητήσει  εγγράφως  στις  αρμόδιες
υπηρεσίες, να αντικατασταθεί η περίφραξη του αύλειου χώρου με τοιχίο από
το υπάρχον οικοδομικό συρματόπλεγμα. «Έχω στείλει επιστολές αλλά ουδείς
μου έχει απαντήσει. Ζήτησα να γίνει κανονική περίφραξη με τοιχίο που απαιτεί
όμως οικοδομική άδεια η οποία για να εκδοθεί, απαιτείται η απομάκρυνση του
διπλανού παράνομου κτίσματος που έχει "μπει" μέσα στην αυλή» περιγράφει
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

   «Με κουράζει  η  ανυπαρξία των θεσμικών φορέων που υποχρεούνται  να
βρίσκονται  δίπλα  μας.  Μ'  αυτές  τις  συνθήκες,  είναι  αστείο  να  μιλάμε  για
εκπαιδευτική διαδικασία» καταλήγει η κ.Καβούνη.

   Εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη με την εκπαιδευτικό έχει ο δήμαρχος Δέλτα
Ευθύμιος Φωτόπουλος.

   «Πιστεύετε ότι το τοιχίο θα αποτρέψει τους ανθρώπους να μπουν μέσα; Η
διευθύντρια μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, να κοιτάξει να κάνει τη δουλειά της,
που είναι να μαθαίνει τα παιδιά γράμματα, κι όλα τα άλλα να τα αφήσει στους
άλλους. Να μαζεύει τους γονείς, να τους ενημερώνει ποιοι είναι οι κίνδυνοι
των παιδιών τους, γιατί αυτοί μπαίνουν μέσα και χαλάνε το σχολείο, δεν πάνε
οι  απέξω, αυτοί  χαλάνε το συρματόπλεγμα,  αυτοί  παίρνουν τα πράγματα»
λέει ο κ. Φωτόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

   Σύμφωνα  με  τον  κ.Φωτόπουλο,  το  νηπιαγωγείο  χρηματοδοτήθηκε  την
περασμένη χρονιά με 70.000 ευρώ αλλά ότι.... έμπαινε το πρωί, αφαιρούνταν
το βράδυ, όπως το κλιματιστικό, η σιδεριά και τα καλοριφέρ.

         Για  το  αποχετευτικό  και  τα  προβλήματα  υδροδότησης,  ο  δήμαρχος
Δέλτα επιρρίπτει ευθύνες στην ΕΥΑΘ, σημειώνοντας ότι η αποχέτευση είναι
δικό  της  θέμα,  «έχει  ενημερωθεί  ότι  υπάρχει  πρόβλημα  στον  οικισμό  και
οφείλει να πάει», όπως και το νερό, «είναι θέμα της ΕΥΑΘ και να αναλάβει τις
ευθύνες της», υποστηρίζει.

      Εντελώς  αντίθετη  άποψη  έχει  πάντως  για  το  θέμα  η  ΕΥΑΘ  που
ξεκαθαρίζει  στο  ΑΠΕ-ΜΠΕ  ότι  δεν  έχει  ευθύνη  για  την  ύδρευση  και  την
αποχέτευση του οικισμού Ρομά Αγία Σοφία στον δήμο Δέλτα.

   Σύμφωνα  με  την  ΕΥΑΘ,  το  δίκτυο  αποχέτευσης  του  οικισμού
κατασκευάστηκε από τις υπηρεσίες της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης μαζί
με ένα αντλιοστάσιο αποχέτευσης, με τελικό αποδέκτη τον αγωγό του δικτύου
και εν συνεχεία τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ) της οδού Πόντου.
Λόγω πλημμελούς συντήρησης του συγκεκριμένου αντλιοστασίου,  η ΕΥΑΘ
ΑΕ  το  αναβάθμισε  η  ίδια  και  έκτοτε  το  λειτουργεί  και  το  συντηρεί  χωρίς



προβλήματα. Τα μεγάλα προβλήματα αποχέτευσης αφορούν στο εσωτερικό
δίκτυο του οικισμού, για το οποίο όμως η ΕΥΑΘ δεν έχει ευθύνη λειτουργίας
και συντήρησής του. Παρόλα αυτά, η εταιρεία έχει επέμβει -στο πλαίσιο της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης- για να καθαρίσει το δίκτυο, εφόσον πρόκειται
για θέμα δημόσιας υγείας, υποστηρίζει η εταιρεία.

   Για  την  ύδρευση,  η  ΕΥΑΘ  σημειώνει  ότι  το  οικόπεδο  του  πρώην
στρατοπέδου Γκόνου παραχωρήθηκε, από την πρώην Νομαρχία στους ρομά,
αλλά ανήκει πλέον στον δήμο Δέλτα. Είχε μάλιστα αναλάβει για ένα διάστημα
η  Νομαρχία  και  την  πληρωμή  των  λογαριασμών  του  νερού.  Εκεί  έχουν
τοποθετηθεί  τρία υδρόμετρα,  με υπόχρεη τη ΔΕΥΑ δήμου Δέλτα.  Το 2016
επίσης έγιναν παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υδροδότησης της περιοχής,
στο πλαίσιο και πάλι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σύμφωνα, μάλιστα, με
την  ΕΥΑΘ,  ατομικά  υδρόμετρα  θα  ήταν  ίσως  αδύνατον  να  μπουν  από
οποιονδήποτε  πάροχο  νερού,  εφόσον  δεν  υπάρχουν  τίτλοι  ιδιοκτησίας
(πολεοδομικές άδειες κ.λπ.).

      Στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  «Ένταξη  και  Ενδυνάμωση των  Ρομά»
που συγχρηματοδοτείται  από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ)  και  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  το  υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοίνωσε
ότι θα παρέχει τους πόρους για τις μελέτες και τα έργα που απαιτούνται στον
οικισμό.

   Ήδη,  η ειδική γραμματέας  Κοινωνικής Ένταξης Ρομά Κατερίνα Γιάντσου,
έχει επισκεφθεί την περιοχή και ενημέρωσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
ότι  το  υπουργείο  Εργασίας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  θα
χρηματοδοτήσει  τα έργα που θα περιγράφονται  σε τεχνική έκθεση που θα
υποβάλλει ο δήμος Δέλτα.

   «Έχουμε κάνει  τεχνική έκθεση με 5 μηχανικούς του δήμου Δέλτα και την
έχουμε  υποβάλλει,  αλλά  αδυνατούμε  να  ανταποκριθούμε  σε  όλο  αυτό  το
μεγάλο έργο που πρέπει να γίνει. Επειδή λοιπόν μας είπε η κ. Γιάντσιου ότι
υπάρχει  η  δυνατότητα  να  χρηματοδοτηθεί  ένα  εξωτερικό  συνεργείο,  τους
καλούμε να το αναθέσουν» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Δέλτα Ευθύμιος
Φωτόπουλος  προσθέτοντας  ότι  η  τεχνική  έκθεση  που  έχει  αποσταλεί  στο
υπουργείο είναι επικαιροποιημένη και δεν χρειάζεται να περάσει πρώτα από
δημοτικό συμβούλιο.

   «Αυτή  η  απόφαση  δεν  είναι  ούτε  του  δημάρχου,  ούτε  της  νηπιαγωγού,
αφορά  το  κράτος  και  όταν  το  κράτος  θέλει  να  κάνει  μια  τέτοιου  είδους
επένδυση οφείλει να συμμαζέψει και τη γύρω περιοχή γιατί αδυνατεί ο δήμος
Δέλτα μόνος του να λύσει αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι
ακριβώς  δίπλα  θα  γίνει  και  το  διαμετακομιστικό  κέντρο»  αναφέρει  ο  κ.
Φωτόπουλος.

   Κενά στην τεχνική μελέτη που υπέβαλε ο δήμος Δέλτα διαπιστώνει ωστόσο
η ειδική γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά Κατερίνα Γιάντσιου.

   «Τα δημόσια έγγραφα πρέπει να έχουν περιγραφή, προϋπολογισμό και ένα
τοπογραφικό. Εμείς πήραμε ένα απλό κείμενο με μια σφραγίδα, ενώ ζητήσαμε
η τεχνική έκθεση να έχει περάσει και από το δημοτικό συμβούλιο διότι αφορά
ένα αίτημα εκατομμυρίων ευρώ» ξεκαθαρίζει  στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ.  Γιάντσιου



προσθέτοντας ότι η Γραμματεία μπορεί να υποστηρίξει τον δήμο με τεχνική
ομάδα.

   «Έχουμε ζητήσει  εδώ και  αρκετό  διάστημα,  σχεδόν έναν  χρόνο,  εφόσον
υπέβαλε  ο δήμος το τοπικό σχέδιο δράσης,  εξειδικευμένες  δράσεις  για να
δώσουμε σύμφωνη γνώμη και να δεσμεύσουμε πόρους από το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων. Χρειάζεται  λοιπόν μια τεχνική έκθεση που από τον
δήμο Δέλτα δεν είχαμε, αφού μόλις στις 25/2/19 μας ήρθε ένα κείμενο word με
μια σφραγίδα,  μέσα σε ένα φάκελο με παλαιότερες εκθέσεις από το 2000,
2002» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Γιάντσιου.

   Οι  προγραμματισμένες  παρεμβάσεις  πάντως  αφορούν  έργα  υποδομών,
αποχετευτικό, δίκτυο ύδρευσης, οδοποιίας και ηλεκτροδότησης, διαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων και  σε  ένα  επόμενο  στάδιο,  την  αντικατάσταση  των
παραπηγμάτων ή των οικίσκων που έχουν πια φθαρεί με νέα κοντέινερς.

   «Τα  πράγματα  είναι  απλά  αρκεί  να  υπάρχει  η  διάθεση  και  η  θέληση»
καταλήγει η κ. Γιάντσιου.

6.  Καταγγελία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  Κοινωνικών  Δικαιωμάτων
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις συνθήκες διαμονής των ανήλικων
προσφύγων στην Ελλάδα

Με  απόφαση  της,  στις  29/5/2019  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Κοινωνικών
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, υιοθέτησε τις καταγγελίες που
υποβλήθηκαν, κατά της Ελλάδος, από το ICJ (Διεθνής Επιτροπή Δικαστών)
και ECRE (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους),
σχετικά  με  τις  απαράδεκτες  συνθήκες  που βιώνουν,  ασυνόδευτα  αλλά και
συνοδευόμενα παιδιά προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα122.

Αποδεχόμενη τους ισχυρισμούς των δύο αυτών Οργανώσεων, η Επιτροπή
γνωμάτευσε  ότι,  στην  ελληνική  νομοθεσία,  υπάρχουν  «σοβαρά  συστημικά
προβλήματα», εξαιτίας των οποίων, συνοδευόμενοι και ασυνόδευτοι ανήλικοι
πρόσφυγες, στερούνται πρόσβασης στη στέγαση, την υγεία, την κοινωνική και
ιατρική  βοήθεια,  την  εκπαίδευση  και  την  κοινωνική,  νομική  και  οικονομική
προστασία.
Πρακτικές που είναι αντίθετες με τις "υποχρεώσεις" της Ελλάδας στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
Με  την  σημερινή  της  απόφαση,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Κοινωνικών
Δικαιωμάτων ζητά από την Ελληνική Κυβέρνηση:
• να εξασφαλίζει τον διορισμό κηδεμόνα όταν αναγνωρίζεται ως ασυνόδευτο,
ένα παιδί  που χρήζει  διεθνούς προστασίας, καθώς και την αποτελεσματική
λειτουργία του συστήματος κηδεμονίας •

• να εξασφαλίσει  τη χρήση εναλλακτικών λύσεων για την κράτηση παιδιών
μεταναστών,  ιδίως  ότι  τα  ασυνόδευτα  παιδιά  στα  αστυνομικά  τμήματα,  τα
κέντρα προ-απομάκρυνσης και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης έχουν
άμεση πρόσβαση σε καταλύματα κατάλληλα για την ηλικία.

122https://www.reporter.gr/Eidhseis/387989-Symboylio-Eyrwphs-Afhsate-sthn-tychh-  
toys-ta-paidia-prosfygwn-kai-metanastwn?fbclid=IwAR0cprBxBNSk9bAC5zg20-fn-
EqjFB6e8onSzxD8sHRVUg3o40sMW9Lb-zk
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• να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, εκπαίδευση και κατάλληλη
στέγη.
•  να  εξασφαλίζει  πρόσβαση  στην  υγειονομική  περίθαλψη  και  την  ιατρική
βοήθεια, ιδίως με την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού ιατρικών επαγγελμάτων
για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  παιδιών  των  οποίων  τα  δικαιώματα
αποτελούν το αντικείμενο της εν λόγω καταγγελίας.
• να διασφαλιστεί ότι όλες οι αρμόδιες δημόσιες αρχές ενημερώνονται για την
απόφαση αυτή.

7. Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου για  απέλαση προσφύγων με  έγγραφα που δεν είχαν
μεταφραστεί από τα ελληνικά σε γλώσσα κατανοητή γι' αυτούς

Σε καταβολή του ποσού των 650 ευρώ για ηθική βλάβη σε καθέναν από τους
49  πρόσφυγες  και  μετανάστες  που  απελάθηκαν  από  την  Ελλάδα  και
προσέφυγαν  στο  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου
καταδικάστηκε  στις  3  Οκτωβρίου  2019  η  Ελλάδα,  καθώς  κρίθηκε  ότι  «τα
ένδικα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους οι κρατούμενοι μετανάστες δεν ήταν
ούτε προσβάσιμα, ούτε επαρκή (άρθρο 5.4 ΕΣΔΑ)123».

Το  δικαστήριο  του  Στρασβούργου  έκρινε  την  προσφυγή  49  ενηλίκων  και
ανηλίκων,  συριακής,  αφγανικής  και  παλαιστινιακής  υπηκοότητας,  που
εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα, μεταξύ 20 Μαρτίου και 15 Απριλίου 2016,
οπότε είχαν φθάσει με βάρκα στη Χίο. Οι μετανάστες είχαν συλληφθεί αμέσως
και  είχαν  εκδοθεί  αποφάσεις  απέλασης,  βάση  των  οποίων  μέχρι  να
επιστρέψουν στην Τουρκία θα παρέμεναν υπό κράτηση. Κάποιοι από τους
ανήλικους,  τελικά,  απελάθηκαν  σε  άλλα  κράτη  για  λόγους  οικογενειακής
επανένωσης  κ.ά,  ενώ  άλλοι  από  τους  προσφεύγοντες  υπέβαλαν  αιτήσεις
ασύλου,  οπότε  ανακλήθηκαν  οι  αποφάσεις  απέλασης  και  παρέμειναν  υπό
κράτηση.

Αναλυτικά,  το  ΕΔΔΑ  θεωρεί  πως  οι  προσφεύγοντες,  οι  οποίοι  δεν  είχαν
νομική  συνδρομή,  δεν  μπόρεσαν  να  κατανοήσουν  το  περιεχόμενο  του
ενημερωτικού φυλλαδίου και  του υλικού που τους δόθηκε για τις  διάφορες
δυνατότητες  προσφυγής,  ενάντια  στην  απόφαση  για  απέλασή  τους,  που
διέθεταν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Το Δικαστήριο αναφέρει ότι οι αποφάσεις απέλασης, οι οποίες υποδεικνύουν
τη  δυνατότητα  έφεσης,  είχαν  συνταχθεί  στα  ελληνικά  με  αποτέλεσμα  οι
προσφεύγοντες,  οι  οποίοι  δεν  είχαν  νομική  συνδρομή  σε  κανένα  από  τα
στρατόπεδα,  δεν  είχαν  δυνατότητα  να  κατανοήσουν  το  περιεχόμενο  του
ενημερωτικού  φυλλαδίου  που  διένειμαν  οι  αρχές  και  ιδίως  το  υλικό  που

123 http://www.topontiki.gr/article/343973/katadiki-tis-elladas-apo-edda-gia-apelasi-
prosfygon-me-eggrafa-sta-ellinika?
fbclid=IwAR2e3aJZBw9i4hLGpV_g20yIk7D6OSeCvC51J2HeqUbIpF6rjJhpdBPMnpk
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αφορούσε τα διάφορα ένδικα μέσα που διέθεταν βάση του εθνικού δικαίου.
Επίσης, η απόφαση του ΕΔΔΑ τονίζει πως το επίμαχο ενημερωτικό φυλλάδιο
αναφέρεται γενικά σε «διοικητικό δικαστήριο», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει
ότι  το  πλησιέστερο  διοικητικό δικαστήριο  βρίσκεται  στη  Λέσβο,  καθώς δεν
υπάρχει  διοικητικό  δικαστήριο  στο  νησί  της  Χίου,  όπου  οι  προσφεύγοντες
κρατούνταν.

Έτσι το Δικαστήριο αποφαίνεται  ότι  τα ένδικα μέσα που είχαν στη διάθεσή
τους  οι  κρατούμενοι  μετανάστες  δεν  ήταν  ούτε  προσβάσιμα,  ούτε  επαρκή
(άρθρο  5.4  ΕΣΔΑ)  και  καταδικάζει  την  Ελλάδα  να  καταβάλει  στον  κάθε
προσφεύγοντα 650 ευρώ για ηθική βλάβη.

Πάντως το ΕΔΔΑ, με την ίδια απόφαση, έκρινε την Ελλάδα συνεπή προς τις
υποχρεώσεις της για τις συνθήκες κράτησης προσφύγων και μεταναστών στη
Χίο.

Οι  προσφεύγοντες  έθεσαν  στο  δικαστήριο  θέμα  παραβιάσεων  της
Ευρωπαϊκής Συνθήκης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως προς τις  διατάξεις
(άρθρα 3 και 5) που αφορούν τις συνθήκες κράτησης τους στα «hotspots» της
Βιάλ και της Σούδας στη Χίο, της νομιμότητας της κράτησής τους εκεί και της
δυνατότητας  τους  να  προσφύγουν  στη  Δικαιοσύνη.  Οι  προσφεύγοντες
επικαλούμενοι τις συνθήκες αλλά και τον χρόνο κράτησης τους, καταλόγιζαν
στην Ελλάδα παραβιάσεις του δικαιώματος τους σε προσωπική ελευθερία και
ασφάλεια  (άρθρο  5  ΕΣΔΑ)  αλλά  και  εξευτελιστική  και  ταπεινωτική
συμπεριφορά (άρθρο 3).

Σύμφωνα με την προσφυγή στο ΕΔΔΑ, οι 49 ανέφεραν ότι τα στρατόπεδα της
Βιάλ και Σούδα, αποτελούν κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική ευεξία τους.
Κατήγγειλαν,  επίσης,  την  ανεπάρκεια  ιατρικής  περίθαλψης,  νομικών
παροχών,  την  κακή  ποιότητα  των  γευμάτων,  τον  υπερπληθυσμό  στα
στρατόπεδα,  την  έλλειψη  εγκαταστάσεων  για  την  ασφάλεια  γυναικών  και
παιδιών κ.ά.

Με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο (υπόθεση KAAK ET AUTRES c.
GRÈCE  αριθμός  34215/16)  έκρινε  ότι  η  Ελλάδα  έκανε  το  καλύτερο  που
μπορούσε  για  να  εκπληρώσει  την  υποχρέωση  παροχής  φροντίδας  και
προστασίας στους ασυνόδευτους ανήλικους, μεταφέροντας τους αμέσως σε
ασφαλή  ζώνη  και  επίσης  ότι  οι  ενήλικοι  προσφεύγοντες  μεταφέρθηκαν
αμέσως -ή εντός δέκα ημερών- από το στρατόπεδο Βιάλ στο στρατόπεδο της
Σούδας.

Το Δικαστήριο έκρινε, επίσης, ότι οι συνθήκες κράτησης στο στρατόπεδο της
Σούδας  δεν  συνιστούσε  απάνθρωπη  ή  εξευτελιστική  μεταχείριση.
Επαναλαμβάνει  επίσης  προηγούμενη  διαπίστωση  του  ότι  η  περίοδος
κράτησης  ενός  μηνός  στο  στρατόπεδο  Βιάλ  δεν  πρέπει  να  θεωρείται



υπερβολική, δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις
σχετικές  διοικητικές  διαδικασίες.  Επιπλέον,  η  διάρκεια  της  κράτησης  των
προσφευγόντων από τη  στιγμή που  είχαν  εκφράσει  την  επιθυμία  τους  να
υποβάλουν αίτηση ασύλου ήταν σχετικά σύντομη. Έτσι, έκρινε ότι η κράτηση
των προσφευγόντων δεν ήταν αυθαίρετη και ότι δεν μπορούσε να θεωρηθεί
παράνομη.

8.  Ασφαλιστικά  μέτρα  κατά  της  κράτησης  ανηλίκων  στο  Αστυνομικό
Τμήμα  Κολωνού αποφάσισε  το  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου

 Μια σημαντική απόφαση για την τύχη των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων,
που φτάνουν στη χώρα μας, έλαβε στις 9 Οκτωβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) προχωρώντας στην σπάνια
κίνηση  να  λάβει  ασφαλιστικά  μέτρα  κατά  της  κράτησης  20  ανήλικων  που
εντοπίστηκαν, στις 20 Σεπτεμβρίου, στο ΑΤ Κολωνού124.

Την  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων  είχε  καταθέσει  η  ΑΡΣΙΣ-  Κοινωνική
Οργάνωση Υποστήριξης  Νέων,  καταγγέλλοντας  «συνθήκες  που  συνιστούν
απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΡΣΙΣ,  14 εξ  αυτών κρατούνταν για λόγους
προστατευτικής  φύλαξης  ενώ 6  για  λόγους  διοικητικής  απέλασης.  Επίσης,
τονίζει πως παρότι είχε ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες κρατικές αρχές, εννέα
ανήλικοι  μεταφέρθηκαν  για  κράτηση  στην  Αμυγδαλέζα,  ενώ  μέχρι  τις  4
Οκτωβρίου δεν είχε λάβει καμιά απάντηση. 

Ολόκληρο το δελτίο της ΑΡΣΙΣ έχει ως εξής:

«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε σήμερα, 10
Οκτωβρίου  2019,  απόφαση  ασφαλιστικών  μέτρων  κατ'  εφαρμογήν  του
άρθρου  39  της  Ευρωπαϊκής  Σύμβασης  για  τα  Δικαιώματα  του  Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ), με την οποία υποδεικνύει στην Ελληνική Κυβέρνηση:

• τη μεταφορά σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας ανηλίκων, των ασυνόδευτων
ανηλίκων που κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα και προσέφυγαν στο ΕΔΔΑ,

•  τη  διασφάλιση  της  χορήγησης  συνθηκών  υποδοχής  στους  ως  άνω
ανηλίκους σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ και το ιδιαίτερο καθεστώς τους.

Περαιτέρω, το ΕΔΔΑ έθεσε προθεσμία στην Ελληνική Κυβέρνηση, μέχρι τις
10 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 11:00, προκειμένου να απαντήσει:

•  Περί  των  συνθηκών  κράτησης  των  ασυνόδευτων  ανηλίκων  που
μεταφέρθηκαν από τα Αστυνομικά Τμήματα στο Προαναχωρησιακό Κέντρο
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Κράτησης  στην  Αμυγδαλέζα  καθώς  και  των  επιπτώσεων  της  ως  άνω
κράτησης στην ψυχοσωματική τους ανάπτυξη

• Περί των ενεργειών των ελληνικών αρχών για τη μεταφορά των ως άνω
ανηλίκων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας ανηλίκων καθώς και του σχετικού
χρόνου μεταφοράς τους.

Επιπλέον το ΕΔΔΑ ζητά απάντηση για τις μέχρι τώρα ενέργειες των Αρχών
για διορισμό Επιτρόπου σε όλα τα παιδιά που προσέφυγαν στο ΕΔΔΑ, καθώς
και  για τη διασφάλιση της χορήγησης συνθηκών υποδοχής στους ως άνω
ανηλίκους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός
παιδιού που ήδη μεταφέρθηκε σε «ασφαλή ζώνη» στο Κέντρο Υποδοχής στη
Ριτσώνα Αττικής.

Όλοι  οι  ως άνω ασυνόδευτοι  ανήλικοι,  εντοπίσθηκαν  στις  20  Σεπτεμβρίου
2019,  κρατούμενοι  στο  Αστυνομικό  Τμήμα  Κολωνού,  υπό  συνθήκες  που
συνιστούν  απάνθρωπη  και  εξευτελιστική  μεταχείριση,  από  κλιμάκιο  της
«ΑΡΣΙΣ- Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων». Για κανέναν δεν είχε
ορισθεί Επίτροπος, ενώ δεν είχαν μέχρι τότε ενημερωθεί για το λόγο και την
αναμενόμενη διάρκεια κράτησής τους. Οι δικηγόροι της ΑΡΣΙΣ ενημέρωσαν τα
παιδιά για το λόγο κράτησής τους και δη, 14 εξ αυτών κρατούνταν για λόγους
προστατευτικής φύλαξης ενώ 6 για λόγους διοικητικής απέλασης.

Η  ΑΡΣΙΣ,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  προγράμματος,  παρεμβαίνει,  στο
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.  Αμυγδαλέζας  και  στα  Αστυνομικά  Τμήματα,  με  παροχή
υπηρεσιών  νομικής  συνδρομής  και  ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης*.  Το
κλιμάκιο της ΑΡΣΙΣ ενημέρωσε άμεσα τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για
τις συνθήκες κράτησης και την αναγκαιότητα λήξης της κράτησης και άμεσης
μεταφοράς των ανηλίκων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, χωρίς, μέχρι και
τις  4  Οκτωβρίου  να  λάβει  καμία  απάντηση.  Η  κράτηση  των  ανηλίκων
συνεχίστηκε, αντί, δε, να

μεταφερθούν  σε  κατάλληλες  δομές  φιλοξενίας,  εννέα  εκ  των  ανηλίκων
κρατουμένων στο ΑΤ Κολωνού μεταφέρθηκαν για τη συνέχιση της κράτησής
τους  στο  ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.  Αμυγδαλέζας.  Στις  5  Οκτωβρίου  2019,  υπεβλήθη
προσφυγή  στο  ΕΔΔΑ  από  μέλη  της  Νομικής  Υπηρεσίας  του  Κέντρου
Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ και ζητήθηκε η παρέμβαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου,  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας
ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να παύσουν άμεσα οι παραβιάσεις των
θεμελιωδών  δικαιωμάτων  των  ανηλίκων  και  να  υποχρεωθεί  το  κράτος  να
λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους. Το ΕΔΔΑ δέχτηκε την
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την ως άνω απόφασή του.

Η απόφαση αυτή του ΕΔΔΑ είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς αναδεικνύει την
παράνομη  συνθήκη  κράτησης  των  ασυνόδευτων  ανηλίκων  πλέον  και  σε
αστυνομικά τμήματα, υπό απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες ως μια
μορφή προστατευτικής φύλαξης, ελλείψει δομών παιδικής προστασίας.

Η ΑΡΣΙΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία για την πρακτική της κράτησης των
ασυνόδευτων ανήλικων πέραν  του  ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας,  πλέον και  σε



αστυνομικά τμήματα. Υπενθυμίζουμε ότι πέραν των ασυνόδευτων ανηλίκων
που τελούν μέχρι και σήμερα σε κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού,
πολλοί  ανήλικοι  κρατούνται  και  σε  άλλα αστυνομικά τμήματα  και  επιπλέον
τελούν  υπό  κράτηση  μέχρι  και  σήμερα  70  ασυνόδευτοι  ανήλικοι  στο
ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας.

Η κράτηση των ανηλίκων αντιβαίνει στο διεθνές ενωσιακό και εθνικό νομικό
πλαίσιο και συνιστά παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Η  ΑΡΣΙΣ  συνεχίζει  τις  παρεμβάσεις  της  ενώπιον  όλων  των  αρμόδιων
δημόσιων φορέων για τη λήξη της απαράδεκτης πρακτικής της κράτησης των
ασυνόδευτων ανηλίκων και της άμεσης φιλοξενίας τους σε κατάλληλες δομές
προστασίας, καθώς και για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υποδοχής
τους  και  διορισμού  Επιτρόπου  για  την  υποστήριξη  του  βέλτιστου
συμφέροντός τους.

Η κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική
μεταχείριση και προσβάλλει το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία μας».

9.  Δεύτερη  απόφαση  ασφαλιστικών  μέτρων  από  το  ΕΔΔΑ  για
ασυνόδευτους ανήλικους

Νέα ασφαλιστικά μέτρα κατά της κράτησης εννέα ασυνόδευτων ανηλίκων που
κρατούνταν  στην  Αμυγδαλέζα  αποφάσισε  στις  18  Οκτωβρίου  2019,  το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), ζητώντας
να μεταφερθούν οι ανήλικοι σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας125.

Η  απόφαση  έρχεται  σε  συνέχεια  των  ασφαλιστικών  μέτρων  που  είχε
αποφασίσει  το  ΕΔΔΑ  στις  10  Οκτωβρίου  2019  κατά  της  κράτησης
ασυνόδευτων  ανηλίκων  στο  ΑΤ  Κολωνού,  οι  οποίοι  προσέφυγαν  στο
Δικαστήριο μέσω της οργάνωσης ΑΡΣΙΣ.
Η  έκδοση  ασφαλιστικών  μέτρων,  και  μάλιστα  δύο  φορές  μέσα  σε  λίγες
ημέρες, δείχνει την τεράστια σημασία που αποδίδει το ΕΔΔΑ στην προστασία
των ασυνόδευτων ανηλίκων από την απαράδεκτη  πρακτική  της  λεγόμενης
"προστατευτικής φύλαξης".

Το Δικαστήριο θέτει στην κυβέρνηση νέα προθεσμία στις 4 Νοεμβρίου για να
συμμορφωθεί  με  τις  αποφάσεις  του  και  να  μεταφέρει  τους  ασυνόδευτους
ανήλικους  σε  κατάλληλες  δομές,,  καθώς  ενημερώθηκε  από  τη  νομική
υπηρεσία  της  ΑΡΣΙΣ  ότι  οι  ανήλικοι  παραμένουν  στην  ίδια  κατάσταση
"προστατευτικής φύλαξης" και ότι η κυβέρνηση αγνόησε τις αποφάσεις του
Δικαστηρίου.

Πρόκειται  για  είκοσι  ασυνόδευτους  ανηλίκους  που  εντοπίστηκαν  στις  20
Σεπτεμβρίου  να  κρατούνται  στο  ΑΤ  Κολωνού,  σε  απάνθρωπες  συνθήκες,
χωρίς ενημέρωση για το λόγο και τη διάρκεια της κράτησης και χωρίς να τους
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έχει οριστεί Επίτροπος. Αντί να μεριμνήσει η κυβέρνηση για τη μεταφορά τους
σε  κατάλληλες  δομές,  μετέφερε  τους  εννιά  στο  κέντρο  κράτησης  της
Αμυγδαλέζας, συνεχίζοντας την κράτησή τους.

«Οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς αναδεικνύουν με
εμφατικό τρόπο την παράνομη συνθήκη κράτησης ως μορφή προστατευτικής
φύλαξης των ασυνόδευτων ανηλίκων - ελλείψει δομών παιδικής προστασίας -
υπό απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες, τόσο στα Αστυνομικό Τμήμα
Κολωνού όσο και στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας», σημειώνει η ΑΡΣΙΣ.

6. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Α) Κρούσματα παραβιάσεων του δικαιώματος σε υγεία και 
Πρόνοια

1. Εγκατάλειψη νεφροπαθών αιτούντων άσυλο

Σε μια σοβαρή καταγγελία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από
τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι νεφροπαθείς πρόσφυγες και μετανάστες
προέβη στις  12 Αυγούστου 2019 ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών
Λέσβου Δήμητρης Σαξιώνης126.

Σύμφωνα με την καταγγελία  οι  νεφροπαθείς από το Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης της Μόριας που μεταβαίνουν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για
αιμοκάθαρση  αφήνονται  μόνοι  τους  κυριολεκτικά  στο  δρόμο  για  να
επιστρέψουν  στη  Μόρια  μετά  το  τέλος  της  θεραπείας  τους.  Αυτό  γίνεται
επειδή το τελευταίο βαν ΜΚΟ αναχωρεί από το Νοσοκομείο Μυτιλήνης στις 2
το  μεσημέρι  ενώ  οι  νεφροπαθείς  αιτούντες  άσυλο  τελειώνουν  την
αιμοκάθαρση γύρω στις 3 και 30 με 4 το απόγευμα. Καθώς δεν υπάρχει μέσο
να επιστρέψουν στη Μόρια αναγκάζονται να μεταβούν με τα πόδια μέχρι την
πλατεία Σαπφούς για να πάρουν το λεωφορείο προκειμένου  να μεταβούν στο
ΚΥΤ.

Ο  κ.  Σαξιώνης  δήλωσε  σχετικά  στο  «Ν»  ότι  «αυτό  που  συμβαίνει  είναι
εντελώς απαράδεκτο. Υπάρχουν τόσες ΜΚΟ και κανένας δεν δίνει σημασία
για να μεταφέρει τους ανθρώπους αυτούς στη Μόρια μετά την αιμοκάθαρση

126https://www.stonisi.gr/post/3604/afhnoyn-toys-nefropatheis-aitoyntes-asylo-sto-  
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που είναι  σε άσχημη κατάσταση.  Περιμένω οι  υπεύθυνοι  να ενδιαφερθούν
προκειμένου να σταματήσει αυτό το αίσχος».

2. Παράνομη απέλαση ψυχικά ασθενούς από τη Λέσβο

Κάθε περιθώριο σκληρότητας, αν όχι απανθρωπιάς, φαίνεται ότι εξάντλησαν
οι ελληνικές αρχές στις 18 Απριλίου 2019 στην περίπτωση σοβαρά ασθενούς
μετανάστη  από  τη  νοτιοανατολική  Ασία,  για  τον  οποίο  η  διάγνωση  των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα,  που τον παρακολουθούσαν το τελευταίο διάστημα
στη  Λέσβο,  αναφέρει  ότι  δεν  μπορεί  να  αυτοεξυπηρετηθεί,  δεν  μπορεί  να
ταξιδέψει  και  χρειάζεται  να  νοσηλευτεί  εξαιτίας  του  πολύ  σοβαρού
προβλήματος ψυχικής υγείας που παρουσιάζει127.

Το πρόβλημα της υγείας του,  το γεγονός ότι  βρισκόταν στην πιο ευάλωτη
κατάσταση  που  μπορεί  να  φτάσει  κανείς,  δεν  το  θεώρησε  σημαντικό  η
Ελληνική Αστυνομία.

Τουλάχιστον όχι τόσο σημαντικό όσο το γεγονός ότι η αίτησή του για άσυλο
στην Ελλάδα απορρίφθηκε σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό.

Παραμένει βέβαια το ερώτημα γιατί η αίτησή του για άσυλο εξετάστηκε στη
Λέσβο, τη στιγμή που εξαιρούνται οι ευάλωτοι πρόσφυγες και μετανάστες από
τη γρήγορη διαδικασία στα νησιά, που προβλέπει η ευρωτουρκική συμφωνία,
και άρα ο ασθενής θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί στην ενδοχώρα για να έχει
την  κατάλληλη  παρακολούθηση  και  θεραπεία  και  για  να  εξεταστεί  εκεί  η
αίτησή του για άσυλο.

Ούτε αυτό το ερώτημα φαίνεται να απασχόλησε την ΕΛ.ΑΣ.

Παρά την κατάσταση της υγείας του ασθενή, την οποία διαπίστωσαν και οι
δομές  υγείας  της  Λέσβου  όπου  τον  παρέπεμψε  η  οργάνωση,  παρά  τη
διάγνωση των  Γιατρών Χωρίς  Σύνορα  ότι  χρειάζεται  νοσηλεία,  ο  ασθενής
κρατήθηκε προς απέλαση στο κέντρο κράτησης της Μόριας.

Οπως πληροφορήθηκαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η απέλασή του ορίστηκε
για  τις  18  Απριλίου.  Η  οργάνωση  αποφάσισε  να  κινητοποιηθεί  για  να
ευαισθητοποιήσει τις ελληνικές αρχές και να τις φέρει προ των ευθυνών τους.

Απευθύνθηκε  προφορικά  και  γραπτά  στην  Ελληνική  Αστυνομία  και  στον
Συνήγορο  του  Πολίτη  και  επισκέφτηκε  τη  Λέσβο  στις  17  Απριλίου,
επιδιώκοντας συνάντηση με τις Αρχές και επικοινωνώντας διαρκώς μαζί τους
την ίδια και την επόμενη μέρα.
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Τίποτα  δεν  στάθηκε  ικανό  να  κάμψει  την  απόφαση  της  ΕΛ.ΑΣ.  ή  να
καθυστερήσει  την  εκτέλεσή  της,  μέχρι  τουλάχιστον  να  υπάρξει  κάποια
βελτίωση της υγείας του ασθενή.

«Ο ασθενής  μας,  δεδομένων των σοβαρών ιατρικών του αναγκών,  δεν  θα
έπρεπε να τεθεί  υπό κράτηση,  ούτε  να απελαθεί,  καθώς σύμφωνα με την
ιατρική ομάδα μας δεν ήταν σε θέση να ταξιδέψει. Επιπλέον, θα έπρεπε να
εξαιρεθεί από την επανεισδοχή στην Τουρκία».

Η απέλαση πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου, στέλνοντας σε μια άγνωστη
χώρα έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να ταξιδέψει και να αυτοεξυπηρετηθεί,
διακόπτοντας βίαια τη σχέση που είχε αναπτύξει εδώ με τους γιατρούς και τη
θεραπεία που δεχόταν, πετώντας τον έξω από το ευρωπαϊκό σύστημα υγείας
και φροντίδας.

Οι  Γιατροί  Χωρίς  Σύνορα  επισημαίνουν  στην  «Εφ.Συν.»  ότι  απευθύνουν
έκκληση  στις  Αρχές  να  ερευνήσουν  άμεσα  κάτω  από  ποιες  συνθήκες
επιτράπηκε η απέλαση στην Τουρκία του συγκεκριμένου ατόμου σε αυτή την
κατάσταση.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για την υγεία και την ασφάλεια του ασθενούς
μας, ο οποίος βρισκόταν υπό κράτηση από τον προηγούμενο μήνα και τελικά
απελάθηκε στην Τουρκία στις 18 Απριλίου.

»Ως  ιατρική  οργάνωση  δεν  μπορούμε  να  σχολιάσουμε  το  νομικό  πλαίσιο
βάσει του οποίου λήφθηκε η απόφαση αυτή ή τη διαδικασία της απέλασης.

»Ωστόσο,  θα  θέλαμε  να  δηλώσουμε  ότι  ο  ασθενής  μας,  δεδομένων  των
σοβαρών ιατρικών του αναγκών, δεν θα έπρεπε να τεθεί υπό κράτηση, ούτε
να απελαθεί, καθώς σύμφωνα με την ιατρική ομάδα μας δεν ήταν σε θέση να
ταξιδέψει.

»Επιπλέον,  δεδομένης  της  τεκμηριωμένης  ιατρικής  ευαλωτότητάς  του,  θα
έπρεπε να εξαιρεθεί από την επανεισδοχή στην Τουρκία.

»Από  την  πρώτη  στιγμή  της  εφαρμογής  της  συμφωνίας  Ε.Ε.-Τουρκίας  το
2016, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν έχουν πάψει να εκφράζουν την ανησυχία
τους  για  τις  επιπτώσεις  που  έχει  στις  ζωές  των  ανθρώπων.  Με  το
συγκεκριμένο περιστατικό  απέλασης  αποδείχτηκε  για  άλλη μια  φορά ότι  η
ανησυχία μας είναι δικαιολογημένη.

»Οι άνθρωποι που ζητούν άσυλο θα πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολόγηση
ευαλωτότητας  σε σύντομο διάστημα από την άφιξή τους στα πέντε  νησιά,
όπου υπάρχουν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

»Ωστόσο,  έχουμε δει  ότι  η  διαδικασία αξιολόγησης και  τα  κριτήρια για τον
ορισμό  των  ευάλωτων  είναι  ασαφή  και  πολύπλοκα,  με  αποτέλεσμα  η
αξιολόγησή  τους  να  είναι  ιδιαίτερα  αναποτελεσματική.  Η  περίπτωση  του
ασθενούς μας δείχνει καθαρά τα κενά του συστήματος ασύλου όσον αφορά
τον προσδιορισμό της ευαλωτότητας.



»Το γεγονός ότι κάποιος τόσο ευάλωτος, με τεράστιες ανάγκες στο κομμάτι
της ψυχικής του υγείας,  τέθηκε υπό κράτηση στη Λέσβο και  στη συνέχεια
απελάθηκε στην Τουρκία καταδεικνύει την αποτυχία του συστήματος το οποίο
υποτίθεται  ότι  προστατεύει  τους  ευάλωτους  ανθρώπους  και  δείχνει  τις
ολέθριες επιπτώσεις αυτών των πολιτικών στα πιο ευάλωτα άτομα», δηλώνει
η οργάνωση.

3. Περιορισμός της ελεύθερης πρόσβασης των μεταναστών χωρίς χαρτιά στο
δημόσιο σύστημα Υγείας

Στις 19 Αυγούστου 2019 εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας έβαλε τέλος χωρίς
αστερίσκους  ή  εξαιρέσεις  στην  ελεύθερη  πρόσβαση  στο  σύστημα  Υγείας,
τόσο  σε  όσους  είναι  ασφαλισμένοι  σε  χώρες  εκτός  ΕΕ  με  τις  οποίες  δεν
υπάρχουν  διακρατικές  συμφωνίες,  όσο  και  σε  μη  ασφαλισμένους  ή
ανθρώπους  που  δεν  κατέχουν  τα  απαραίτητα  νομιμοποιητικά  έγγραφα
παραμονής στη χώρα128. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως:

– Σε περιπτώσεις χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος σε ασφαλισμένους
τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε., τότε οφείλουν να εισπράττουν ιδιωτικά τη δαπάνη
για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες,  δεδομένου ότι  δεν υπάρχουν διακρατικές
συμφωνίες με τρίτες χώρες για την κάλυψη παροχών ασθενείας σε είδος.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η εγκύκλιος περιορίζει σημαντικά το πεδίο
εφαρμογής της ελεύθερης πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας. 

Στις 14/10/2019 η Διεθνής Αμνηστία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση :

"Η  Διεθνής  Αμνηστία  δηλώνει  τη βαθιά  ανησυχία της  για  τη
συνεχιζόμενη αποτυχία  των  ελληνικών  αρχών να  διασφαλίσουν  την
πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα
υγείας για τους αιτούντες/ούσες άσυλο, τα ασυνόδευτα παιδιά που αιτούνται
άσυλο και τα ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών/ριών, όπως προβλέπεται από
τον Νόμο 4368/2016. Επιπλέον, τα παιδιά υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν
γεννηθεί  στην  Ελλάδα  από  γονείς  που  διαμένουν  παράτυπα  στη
χώρα, αποκλείονται επίσης από την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Το άρθρο 33 του νόμου 4368/2016 παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στις ιατρικές
και  φαρμακευτικές  υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  το  Ελληνικό  Σύστημα
Υγείας  στους  ανασφάλιστους/ες  και  στα  μέλη  «ευάλωτων  κοινωνικών
ομάδων».  Αυτές  περιλαμβάνουν  τους  πρόσφυγες,  αιτούντες/ούσες  άσυλο
(από τη στιγμή που εκφράζουν τη βούλησή τους να αιτηθούν για άσυλο) και
ανήλικους/ες,  ανεξάρτητα  από  το  νομικό  τους  καθεστώς,
συμπεριλαμβανομένων  των  ασυνόδευτων  παιδιών  και  των  παιδιών  χωρίς
νόμιμη κατοικία στην Ελλάδα.  Ένας από τους κύριους στόχους πίσω από
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αυτή την νομοθεσία ήταν η διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες
υγείας για περίπου 2,5 εκατομμύρια άτομα που έχασαν την κοινωνική τους
ασφάλιση κατά τη διάρκεια της σοβαρής οικονομικής κρίσης, και για τα μέλη
«ευάλωτων ομάδων». Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3 του νόμου 4368/2016
και  την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α3 (γ)  /ΓΠ /  αριθ.  25132/4-4-2016,  τα
άτομα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 33 πρέπει να έχουν
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ώστε να έχουν πρόσβαση
σε  δωρεάν  υγειονομική  περίθαλψη στο  δημόσιο  σύστημα  υγείας.  Αυτός  ο
Αριθμός εκδίδεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε όλη την Ελλάδα
(Κ.Ε.Π.) ή στα γραφεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
Για τους αιτούντες/σες άσυλο και άλλα μέλη «ευάλωτων ομάδων» που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ΑΜΚΑ ή δεν έχουν ΑΜΚΑ, το
άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 2016 προέβλεπε την έκδοση
μιας ειδικής Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Ασθενούς (K.Y.Π.A),  για την
πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Η εγκύκλιος που εκδόθηκε τον Μάιο του 2016, διευκρίνιζε ότι η απόδοση των
καρτών αυτών εναπόκειτο στις δημόσιες νοσοκομειακές υπηρεσίες,  αλλά η
διαδικασία έχει, μέχρι σήμερα, παραμείνει ανενεργή. 

Παρά τον Νόμο 4368/2016, μέλη ΜΚΟ που εργάζονται  με αιτούντες/ούσες
άσυλο και ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα μίλησαν στη Διεθνή Αμνηστία για
τα  εμπόδια  που  αντιμετωπίζουν  πολλοί/ες  αιτούντες/ούσες  άσυλο,  στην
πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν
ΑΜΚΑ. Για παράδειγμα, η Διεθνής Αμνηστία έλαβε μαρτυρίες για περιπτώσεις
όπου  οι  άνθρωποι  αντιμετώπιζαν  την  άρνηση  να  τους  αποδοθεί  ΑΜΚΑ,
επειδή οι  αξιωματούχοι  έλεγαν ότι  η κάρτα αίτησης ασύλου τους δεν ήταν
μεταφρασμένη στα ελληνικά. Η διοίκηση, επίσης, δεν έχει προχωρήσει με την
ενεργοποίηση του συστήματος του ΚΥΠΑ, οδηγώντας σε μια κατάσταση όπου
μόνο η απόδοση του ΑΜΚΑ θα μπορούσε να εγγυηθεί ελεύθερη πρόσβαση
στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Τα διοικητικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλοί/ες αιτούντες/σες άσυλο και
ασυνόδευτα παιδιά στην απόδοση του ΑΜΚΑ, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά
μετά τις 11 Ιουλίου 2019, όταν το Υπουργείο Εργασίας απέσυρε την εγκύκλιο
που ρύθμιζε  την απόδοση του ΑΜΚΑ σε μη-Έλληνες υπηκόους. Μετά  την
απόσυρση της εγκυκλίου, δεν τέθηκε σε λειτουργία καμία διαδικασία για την
απόδοση αριθμών ΑΜΚΑ στους αιτούντες/ούσες άσυλο και  τα ασυνόδευτα
παιδιά.

Χωρίς ΑΜΚΑ, και δεδομένου ότι το σύστημα Κ.Υ.Π.Α. δεν είναι λειτουργικό,
χιλιάδες αιτούντες/ούσες άσυλο και ασυνόδευτα παιδιά (που δεν είχαν ήδη
ΑΜΚΑ), δεν  έχουν  ελεύθερη  πρόσβαση  σε  υγειονομική  περίθαλψη,  όπως
προβλέπεται  από  την  ελληνική  νομοθεσία. Χωρίς  ΑΜΚΑ,  αντιμετωπίζουν
επίσης  ενδεχόμενες  δυσκολίες  στην  πρόσβαση  άλλων  υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης.

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, γιατροί και ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη
έχουν  αναδείξει  αρκετές  υποθέσεις  αιτούντων/ουσών  άσυλο  που  δεν
μπόρεσαν να λάβουν ΑΜΚΑ, και, ως αποτέλεσμα, αντιμετώπισαν δυσκολίες
στην  πρόσβαση  δωρεάν  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης,  την  οποία



δικαιούνται σύμφωνα με τον Νόμο 4368/2016. Η Διεθνής Αμνηστία γνωρίζει
αρκετές  περιπτώσεις  στην  Αθήνα  και  τα  νησιά  με  υψηλά  νούμερα
αιτούντων/ουσών άσυλο, όπου οι εργαζόμενοι/ες στην υγεία προσπάθησαν
να βοηθήσουν και παρείχαν περίθαλψη σε αιτούντες/ούσες άσυλο ακόμα και
αν δεν είχαν ΑΜΚΑ. Ωστόσο, αυτοί  οι  εργαζόμενοι/ες  στην υγεία ανέδειξαν
τους  τρόπους  με  τους  οποίους,  ακόμα  και  σε  αυτές  τις  καταστάσεις, οι
ασθενείς  θα  αντιμετώπιζαν  δυσκολίες  στην  πρόσβαση  σε  τακτική
φαρμακευτική αγωγή χωρίς οικονομικό κόστος, έχοντας ΑΜΚΑ.

Για  παράδειγμα,  η  Διεθνής  Αμνηστία  μίλησε  με  τους  γιατρούς  δύο
αιτούντων/ουσών  άσυλο  που  ζουν  με  τον  ιό HIV  (μία  γυναίκα  και  έναν
άνδρα), και οι οποίοι νοσηλεύονται σε ένα από τα μεγαλύτερα  νοσοκομεία
στην Αθήνα, ενώ συναντήθηκε και με τους ασθενείς. Όλοι/ες μας εξήγησαν
πώς, αν τα άτομα αυτά λάβουν εξιτήριο από το νοσοκομείο, δεν θα μπορούν
να έχουν πρόσβαση στα αντιρετροϊκά τους φάρμακα, καθώς δεν μπόρεσαν
να πάρουν ΑΜΚΑ.

Η Ν*  είναι  αιτούσα άσυλο από μια  χώρα της  Κεντρικής  Αφρικής,  και  έχει
εισαχθεί  και  νοσηλευτεί  ως ασθενής στην κλινική του νοσοκομείου από τις
αρχές  Μαΐου  του  2019  για  τοξοπλάσμωση CNS,  που  αποτελεί  σοβαρή
επιπλοκή  της  ασθένειάς  της.  Λαμβάνει  αντιρετροϊκή  θεραπεία  και  άλλα
αναγκαία φάρμακα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Ως αποτέλεσμα της
ασθένειάς  της,  υποφέρει  από  άλλα  προβλήματα  υγείας,
συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης κινητικότητας και  προβλήματα με
την όραση της, καθώς και κατάθλιψης. Η N* έχει υποβάλει αίτημα ασύλου με
τη  βοήθεια  μιας  ΜΚΟ,  αλλά  το  προσωπικό  του  ΚΕΠ  αρνήθηκε  να  της
παράσχει AMKA,  καθώς  δεν  υπήρχε  εγκύκλιος  σε  λειτουργία  που  να  το
επιτρέπει.  Οι  γιατροί  της  έχουν  προσπαθήσει  να  της  βρουν  στέγη,  χωρίς
επιτυχία. Όταν  μίλησαν  με  τις  ερευνήτριες  της  Διεθνούς
Αμνηστίας, εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία τους ότι αν η N* λάβει εξιτήριο από
το νοσοκομείο, πιθανότατα  θα μείνει  άστεγη. Επιπλέον,  καθώς δεν θα έχει
δωρεάν πρόσβαση στα φάρμακα που είναι αναγκαία για την επιβίωσή της,
συμπεριλαμβανομένων των αντιρετροϊκών της φαρμάκων, η κατάστασή της
βρίσκεται σε κίνδυνο χειροτέρευσης. Δεν βρίσκεται σε θέση να πληρώσει για
την φαρμακευτική της αγωγή.

Η οργάνωση ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι, παρά τις εκκλήσεις από
τους γιατρούς, την κοινωνία των πολιτών, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους  Πρόσφυγες  και  τον  Έλληνα  Συνήγορο  του  Πολίτη, το  Υπουργείο
Εργασίας δεν  έχει  προβεί  στην έκδοση Εγκυκλίου που να διασφαλίζει  την
πρόσβαση στην πράξη, των αιτούντων/ουσών άσυλο και των ασυνόδευτων
παιδιών  σε  δωρεάν  υγειονομική  περίθαλψη  στο  δημόσιο  σύστημα  υγείας,
όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4358/2016. Αντ’ αυτού, μια Εγκύκλιος που
εκδόθηκε  την  1η  Οκτωβρίου  «παρέχοντας  διευκρινίσεις  για  την
απόδοση AMKA από  τις  υπηρεσίες E.Φ.Κ.Α  .και  K.Ε.Π.»  δηλώνει  ότι  το
ζήτημα  θα  διευκρινιστεί  σε  άλλη  εγκύκλιο.  Η  Εγκύκλιος  αυτή,  επίσης,
αποκλείει  από την απόδοση ΑΜΚΑ, με ανησυχητικό τρόπο, τα παιδιά που
γεννήθηκαν στην Ελλάδα και των οποίων οι γονείς δεν έχουν τακτοποιήσει το
νομικό τους καθεστώς. Ως αποτέλεσμα, τους εμποδίζει από την πρόσβαση



στη  δωρεάν  υγειονομική  περίθαλψη  στο  δημόσιο  σύστημα  υγείας,  όπως
προβλέπει ο Νόμος 4368/2016.

Η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι απλώς μη συμβατή με τις υποχρεώσεις της
Ελλάδας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, αλλά επίσης δεν ανταποκρίνεται
στις  υποχρεώσεις  της  χώρας  σύμφωνα  με  το  διεθνές  και  ευρωπαϊκό
δίκαιο. Ειδικότερα, το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4540/2018 που μεταφέρει την
αναδιατυπωμένη  Οδηγία  της  ΕΕ  για  την  Υποδοχή προβλέπει  ότι  «οι
αιτούντες/ούσες άσυλο έχουν δικαίωμα σε ελεύθερη πρόσβαση στις δομές
δημόσιας  υγείας  και  δικαιούνται  ιατρική  και  φαρμακευτική  περίθαλψη
συμπεριλαμβανομένης  της  απαραίτητης  θεραπείας  για  ασθένειες  και  την
απαραίτητη θεραπεία ψυχικής υγείας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 33
του νόμου 4368/2016.»

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανθρώπινων δικαιωμάτων, το δικαίωμα στην
υγεία συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στην πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγείας,
αγαθά και υπηρεσίες, χωρίς καμία διάκριση. Σύμφωνα με την Επιτροπή για τα
Οικονομικά,  Κοινωνικά  και  Πολιτισμικά  Δικαιώματα,  «το  έδαφος  της
εθνικότητας δεν θα πρέπει να αποκλείει την πρόσβαση στα δικαιώματα του
Συμφώνου, πχ. όλα τα παιδιά μέσα σε ένα κράτος, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που  δεν  είναι  καταγεγραμμένα,  έχουν  το  δικαίωμα  να  λαμβάνουν
εκπαίδευση  και  πρόσβαση  σε  κατάλληλη  τροφή  και  προσιτή  υγειονομική
περίθαλψη. Τα δικαιώματα του Συμφώνου εφαρμόζονται σε όλους και όλες,
συμπεριλαμβανομένων  των  ξένων  υπηκόων,  όπως  οι  πρόσφυγες,  οι
αιτούντες/ούσες άσυλο… ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους και  τα
έγγραφά τους.»

Η οργάνωση καλεί τις ελληνικές αρχές να αναλάβουν αμέσως δράση, ώστε να
διασφαλίσουν  ότι  οι  αιτούντες/ούσες  άσυλο,  τα  ασυνόδευτα  παιδιά  και  τα
παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και των οποίων οι γονείς βρίσκονται
υπό  παράτυπο  καθεστώς,  θα  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  σε  δωρεάν
υγειονομική περίθαλψη μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε συμφωνία
με την εθνική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας, σύμφωνα με το
ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο".

4. Ρατσιστική διάκριση σε βάρος μετανάστη από τηλεφωνητή του ΕΚΑΒ

Σοβαρή καταγγελία  έκανε  ο  κος  Samy Hibou  για  απαράδεκτο  περιστατικό
ρατσιστικής συμπεριφοράς από το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης129.

Το περιστατικό έγινε στις 18 Μαρτίου 2019 λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Με βάση την καταγγελία το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρνήθηκε να παραλάβει
τον κ. Samy HIbou και υποχρεώθηκε να μεταβεί στο Νοσοκομείο με ταξί.
129https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2019/04/03/2-185/?  
fbclid=IwAR0YpjliJJ3zmeTnuLJPqiaOlp9dIezCO7ZwjCaahHz4OCeA8A55i6VLEM8
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Αναλυτικά η καταγγελία ήταν η εξής:

"Στις 18 Μαρτίου ώρα 23:56 κάλεσα ασθενοφόρο ΕΚΑΒ της Μυτιλήνης για να
έρθει να με πάει στο νοσοκομείο. Ο κύριος με πήρε με πίσω από τον  αριθμό
2251041111 (ανηκει στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης)  , για να του πω που βρίσκομαι !
Με ρώτησε  πως με λένε ! Το είπα το όνομα μου ! Μόλις έμαθε ότι είμαι ξένος
αρχίζει  να  μου λέει  τι  έχετε  πιει  !!  Ναρκωτικά !  Εμείς  (δεν)  εξυπηρετούμε
ξένους ! Να πάτε στη χώρα σας ….!!! Εμεις έχουμε αλλες υπχρεωσεις !! Να
πάρετε ταξί !Αρνήθηκε να έρθει . Έτσι αναγκαστικά και πήρα ταξί ! Λοιπόν
αυτό γεγονός τον θεωρώ πολύ άκυρο και καθαρά ρασιστικο από την κύριο
που εργάζεται στην ΕΚΑΒ του Νοσοκομείο της Μυτυληνης".

5. Το ψυχικό "σύνδρομο παραίτησης" των παιδιών που ζούν σε κέντρα
διαμονής προσφύγων

Τον Οκτώβριο του 2019 στη Μόρια όπου «ζούσαν» στοιβαγμένοι σε σκηνές
και κοντέινερ 13.500 άνθρωποι, ενώ ο καταυλισμός  έχει σχεδιαστεί για 3.000,
παρουσιάστηκε  ένα  σοβαρό  ψυχικό  σύνδρομο  παραίτησης  εκ  μέρους  των
ανήλικων  προσφύγων130.  Τα  προβλήματα  που  δημιουργούνται  στους
πρόσφυγες  –  μετανάστες  και  στις  οικογένειές  τους  δεν  είναι  μόνο  όσα
δείχνουν  οι  εικόνες  των  τηλεοπτικών  ρεπορτάζ.  Οι  επιπτώσεις  της
απάνθρωπης διαβίωσης σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες και τα τραύματα
στις ψυχές των μικρών παιδιών είναι ανυπολόγιστα. Είναι συγκλονιστικά όσα
καταγγέλλονται από ειδικούς γιατρούς επιστήμονες   για την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται αρκετά παιδιά και λειτουργεί ως βραδυφλεγής βόμβα.

Ανάμεσα στα παιδιά υπήρχε ένα προσφυγόπουλο, η Αΐσα, που  παραμένει
σχεδόν ακίνητη, σε αντίθεση με τα άλλα παιδιά που τρέχουν γύρω από την
παιδιατρική  κλινική  των  Γιατρών  Χωρίς  Σύνορα  στη  Μόρια.  Το  ανήλικο
κοριτσάκι εδώ και δύο εβδομάδες δεν έχει ανοίξει τα μάτια του. Δεν μιλά, ούτε
περπατά,  με  την  ομάδα  ψυχικής  υγείας  να  υποστηρίζει  ότι  πιθανώς  να
πρόκειται για ένα από τα πρώτα περιστατικά «συνδρόμου παραίτησης», στο
ΚΥΤ της Μόριας, όπου η κατάσταση κάθε ημέρα που περνά γίνεται εφιαλτική.

«Η Αΐσα είναι 9 ετών. Ο πατέρας της την εναποθέτει με ήρεμες κινήσεις σε
ένα στρώμα στην κλινική, και το μόνο σημάδι ζωής που γίνεται αντιληπτό είναι
η κίνηση του θώρακά της καθώς αναπνέει» περιγράφει σε άρθρο της στον
Gurdian, η συγγραφέας και νευρολόγος Jules Montague.

«Βρίσκομαι  στη  Λέσβο  όπου  μελετώ  τις  ψυχολογικές  επιπτώσεις  του
τραύματος σε παιδιά που συχνά έφυγαν από βίαιες συγκρούσεις στη χώρα
τους,  μόνο  για  να  καταλήξουν  σε  έναν  προσφυγικό  καταυλισμό  όπου  οι
συνθήκες είναι χαοτικές και απάνθρωπες. Σύντομα κατάλαβα πως η Αΐσα, σε
αυτό το στάδιο, έχει σωματοποιήσει ότι μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί που
χάνει οποιαδήποτε ελπίδα» λέει.

130 http://www.katiousa.gr/koinonia/pos-antidroun-ta-paidia-stis-tragikes-katastaseis-
sti-moria-to-syndromo-paraitisis-kai-to-paradeigma-tis-9chronis-a%CE%90sa/?
fbclid=IwAR175ku06lfvXdzAeU8OBfyiZ5yP1nljyDJ_5tufzisJSePXe54Q_PQFoqo
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Όπως  επισημαίνει  η  Jules  Montague  με  τη  χρήση  του  όρου  «σύνδρομο
παραίτησης» ορίζουμε την κατάσταση της πλήρους απόσυρσης, που μπορεί
να  διαρκέσει  για  μήνες  ή  χρόνια,  και  παρατηρείται  στο  πλαίσιο  ισχυρού
ψυχικού τραύματος.

«Εκατοντάδες τέτοια περιστατικά έχουν παρατηρηθεί ανάμεσα σε παιδιά, σε
καταυλισμούς  προσφύγων  και  αιτούντων  άσυλο  στη  Σουηδία,  ενώ  άλλες
περιπτώσεις  έχουν  αναφερθεί  στην  Αυστραλία,  στο  κέντρο  κράτησης
μεταναστών του Ναούρου. Αυτά τα παιδιά απλώς κλείνουν τα μάτια τους και
σταματούν να μιλούν, να τρώνε και να πίνουν, ενώ οι μύες τους σταδιακά
αποδυναμώνονται. Παιδιά, που ήταν απολύτως υγιή μερικές εβδομάδες πριν,
πρέπει  πλέον  να  φορούν  πάνες  και  να  σιτίζονται  με  εντερικό  σωλήνα.  Η
πρόγνωση  του  συνδρόμου  είναι  αβέβαιη.  Ωστόσο,  τα  παιδιά  που  τελικά
συνέρχονται, συνέρχονται μόνο όταν εκείνα και η οικογένειά τους βρεθούν σε
ένα σταθερό περιβάλλον, ιδίως όταν έχει διασφαλιστεί το καθεστώς διαμονής
τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

 «Η κατάσταση της Αΐσα δεν προέκυψε αμέσως μετά απόν ακαριαίο θάνατο
του  εννιάχρονου  αδερφού  της,  λίγα  μέτρα  μακριά  της,  από  βόμβες  στο
Αφγανιστάν. Δεν προέκυψε ούτε κατά τη διάρκεια των χειρουργείων στο δεξί
της πόδι, στο οποίο εξακολουθεί να περιβάλλεται από μεταλλικές λάμες, ούτε
κατά  το  βασανιστικό  πέρασμα,  μέσω  θαλάσσης,  στη  Λέσβο.  Μέχρι  τότε
εξακολουθούσε να μιλάει και να τρώει. Αντί αυτών, μου λέει ο πατέρας της,
βυθίστηκε  σε  μία  χαοτική  κατάσταση  πριν  μερικές  εβδομάδες,  όταν  ένας
έφηβος  μαχαιρώθηκε  θανάσιμα  κοντά  στη  σκηνή  τους»,  συνεχίζει  η  Jules
Montague για την μικρή Αΐσα.

«Υπήρχε  παντού  αίμα  και  ηχούσαν  σειρήνες.  Ολοι  φώναζαν.  Αρχισε  να
ουρλιάζει. Αλλά ξαφνικά σταμάτησε να μιλάει», λέει ο πατέρας της 9χρονης.
«Επαιζε με κούκλες και  αγαπούσε τα πάρκα και  της βόλτες».  Πλέον κάθε
πρωί  σκεπάζει  τα  με  τα  χέρια  της  το  πρόσωπό  της,  υπερβολικά
συγκλονισμένη ίσως για να αναμετρηθεί με το παρελθόν της, το παρόν της ή
το μέλλον της.

Η  παιδοψυχολόγος  στους  Γιατρούς  Χωρίς  Σύνορα  και  υπεύθυνη  για  τις
δράσεις για την ψυχική υγεία στη Λέσβο, Katrin Glatz Brubakk αναφέρει ότι τα
παιδιά που έχουν τραυματιστεί ψυχολογικά συμπεριφέρονται με δύο τρόπους.

Άλλα,  όπως  η  Αΐσα  γίνονται  εσωστρεφή  και  καταφεύγουν  σε  έναν  κόσμο
ακραίας  απομόνωσης  και  άλλα  εξωτερικεύουν  την  βίαια  κατάστασή  τους.
«Κατά την εβδομαδιαία επίσκεψή μου στη Μόρια, όπου πήρα συνεντεύξεις
από ασθενείς και οικογένειες για την εμπειρία τους εκεί, μου έγινε ξεκάθαρο
πως υπάρχουν μικρές πιθανότητες να βρουν ένα μέρος για να αναρρώσουν.
Η Μόρια σίγουρα δεν  είναι  αυτό  το  μέρος,  ούτε  οι  άλλοι  υπεράριθμοι  και
άθλιοι καταυλισμοί στα ελληνικά νησιά», γράφει η Jules Montague.

«Υπάρχουν 13.500 άτομα που ζουν σε σκηνές και κοντέινερ στη Μόρια, ενώ ο
καταυλισμός έχει σχεδιαστεί για 3.000. Οι άνθρωποι περιμένουν ώρες για να
σιτιστούν κάθε μέρα.  Η σεξουαλική κακοποίηση είναι  κάτι  το συνηθισμένο,
ακόμα και για παιδιά. Η Oxfam ανέφερε νωρίτερα φέτος ότι  «σε ορισμένες
ακραίες περιπτώσεις οι γυναίκες έχουν καταφύγει στο να φοράνε πάνες τα



βράδια ώστε να μη χρειάζεται να πηγαίνουν στην τουαλέτα αφότου πέσει η
νύχτα. Την περασμένη εβδομάδα, ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα τον θάνατο
ενός ανθρώπου», συνεχίζει η Jules Montague και καταλήγει:

«Σε  ένα  μέρος  όπως  αυτό,  το  τραύμα  μόνο  μπορεί  προκληθεί,  όχι  να
καταπραϋνθεί.  Μέχρι  η  Αΐσα και  η  οικογένειά  της να βρουν ένα  μέρος  με
σταθερότητα,  είναι  πιθανόν να μείνει  αποκομμένη από τον κόσμο.  Όσο οι
καταστάσεις παραμένουν ως έχουν στη Μόρια, πιστεύω πως και άλλα παιδιά
θα έρθουν αντιμέτωπα με την ίδια μοίρα».

6. Πλημμελής ιατρική περίθαλψη σε 19χρονη πρόσφυγα που έχασε το
παιδί της

Στις 23 Οκτωβρίου 2019 κρίθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο της Κω ότι  η
19χρονη  που  έχασε  το  παιδί  της  σε  πρόσκρουση  του  Λιμενικού  με  άλλο
σκάφος στη θάλασσα της Κω δεν χρήζει  νοσηλείας131.  Έτσι,  την κράτησαν
μόνο  12  ώρες.  Η  μεταχείριση  που  της  επιφυλάχτηκε  εγείρει  ερωτήματα
σχετικά με την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας Μόνο λίγες ώρες αφέθηκε να
νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω η τραγική μητέρα του τρίχρονου
αγοριού που έχασε τη ζωή του στο ναυάγιο.

 Οι αρχές του νοσοκομείου και το Λιμενικό έκριναν ότι δεν χρειαζόταν ούτε
νοσηλεία ούτε να δει ψυχίατρο μια δεκαεννιάχρονη γυναίκα, σχεδόν παιδί κι
αυτή, που λίγες ώρες νωρίτερα βυθίστηκε στη θάλασσα μαζί με το παιδί της
και άλλους 32 πρόσφυγες, στη συνέχεια άκουσε στο νοσοκομείο την είδηση
του θανάτου του παιδιού της και μετά πήγε να αναγνωρίσει το νεκρό. Σ’ αυτή
την κατάσταση σοκ, βαρύτατου πένθους και εξάντλησης απο την υποθερμία
το  νοσοκομείο  και  το  Λιμενικό  έκριναν  ότι  δεν  χρειάζεται  νοσηλεία,  αλλά
προέχει  η επίσημη καταγραφή των στοιχείων της, ώστε να μπορεί  να βγει
γρήγορα από το νοσοκομείο και να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφημερίδα των Συντακτών», η γυναίκα πήρε
εξιτήριο από το νοσοκομείο γύρω στη μία το μεσημέρι, με το επιχείρημα ότι
δεν  εμφάνιζε  παθολογικά  αίτια,  δεν  είχε  δηλαδή  κατάγματα,  μώλωπες  και
χτυπήματα.  Σύμφωνα με τις  ίδιες  πληροφορίες,  στελέχη του Λιμενικού την
επισκέφτηκαν  γύρω  στη  μία  το  μεσημέρι  στο  νοσοκομείο  για  να  την
καταγράψουν, αλλά τη βρήκαν να κοιμάται εξαντλημένη. 

Είχαν  τουλάχιστον  την  ευαισθησία  να  μην  την  ξυπνήσουν.  Αργότερα,  την
οδήγησαν  για  να  καταγραφεί  στο  Κέντρο  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης,
υποβάλλοντάς τη στην ταλαιπωρία της μετακίνησης και στην εμπειρία μιας
ψυχρής γραφειοκρατικής διαδικασίας, πριν κλείσουν 12 ώρες από το ναυάγιο
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και  τον  θάνατο  του  παιδιού  της.  Η  μεταχείριση  που  της  επιφύλαξαν  το
νοσοκομείο  και  το  Λιμενικό  εγείρει  ερωτήματα  σχετικά  με  την  τήρηση της
ιατρικής  δεοντολογίας,  όπως  και  για  τον  λόγο  και  τον  σκοπό  αυτής  της
αντιμετώπισης ενός θύματος ναυαγίου που προκλήθηκε από τον διεμβολισμό
μιας βάρκας προσφύγων από σκάφος του Λιμενικού.

7. Αδυναμία περίθαλψης καρκινοπαθούς πρόσφυγα

Η  στρεβλή  αλλαγή  του  καθεστώτος  έκδοσης  κάρτας  υγείας  για  τους
πρόσφυγες/μετανάστες  βρήκε  το  Νοέμβριο  του  2019  την  απάνθρωπη
εφαρμογή της στην περίπτωση του νεαρού Πακιστανού, ο οποίος πάσχει από
επιθετικό καρκίνο και πρέπει άμεσα να ξεκινήσει θεραπεία132. Παρότι διαθέτει
όλα τα τυπικά προσόντα, λόγω νομικού κενού δεν μπορεί να πάρει ΑΜΚΑ.

Είναι μόλις 22 χρόνων, από το Πακιστάν, και τον τελευταίο μήνα γυρνά από
νοσοκομείο  σε  νοσοκομείο  της  Αθήνας  και  από  υπηρεσία  σε  υπηρεσία,
ζητώντας Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), που λίγους μήνες
νωρίτερα θα τον είχε πάρει αμέσως, έναν αριθμό για τον οποίο έχει όλες τις
γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, έναν αριθμό που δεν μπορεί να πάρει γιατί
υπάρχει  κενό  νόμου,  που  παρ’  όλα  αυτά  τον  δικαιούται  για  όλους  τους
νόμιμους λόγους, αλλά κυρίως γιατί είναι, φαίνεται, ο μόνος τρόπος που του
επιτρέπει να κάνει τις αξονικές τομογραφίες και να ξεκινήσει χημειοθεραπεία.

Στις 25 Οκτωβρίου, βρισκόταν στο μικρό δωμάτιό του στη Νέα Ιωνία με έναν
φίλο του. Ο πόνος, που ξεκίνησε το καλοκαίρι σαν ένα πονάκι στο οποίο δεν
έδωσε  σημασία  και  στη  συνέχεια  προσπάθησε  να  τον  αντιμετωπίσει  με
αντιφλεγμονώδη, αναλγητικά, χωρίς επιτυχία, μεγάλωνε σταδιακά κι είχε γίνει
πια  αφόρητος  εκείνη  την  ημέρα.  Πήγε  με  τον  φίλο  του  στο  Λαϊκό  Γενικό
Νοσοκομείο. Μέσα σε πέντε ώρες τον έβαλαν στο χειρουργείο.

Το ιατρικό σημείωμα έγραφε στις 29 Οκτωβρίου: «Η ιστολογική εικόνα είναι
λίαν  επιθετική  και  απειλητική  για  τη  ζωή»,  «Ο  ασθενής  πάσχει  από
μεταστατικό  καρκίνο  όρχεως.  Η  νόσος  είναι  επιθετική  και  καλπάζουσας
μορφής  και  σαφέστατα  απειλητική  για  τη  ζωή  του  ασθενούς».  Και  η
αντιμετώπιση:  «Χρήζει  άμεσης  έναρξης  χημειοθεραπειών»,  «χρήζει
επείγουσας  σταδιοποίησης  με  αξονική  τομογραφία  θώρακος».  Από  τότε
κλείνει ένας μήνας.

Το Νοέμβριο, αλλά και πριν από την επείγουσα εγχείρηση στο Λαϊκό, είχε
πάρει  στη σειρά τα νοσοκομεία:  Ευαγγελισμός, Αλεξάνδρα,  πάλι  Λαϊκό και
άλλα.  Του  λένε  ότι  πρέπει  να  πάει  να  του  δώσουν  ΑΜΚΑ.  Με  το  ιατρικό
σημείωμα  και  τα  αποτελέσματα  του  χειρουργείου  και  της  ιστολογικής
εξέτασης,  πήρε  στη  σειρά  τα  ΚΕΠ  και  τον  ΕΦΚΑ:  Βικτώρια,  Αχαρνών,
Ομόνοια, Ακαδημίας.
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«Τους  λέω  “έχω  τα  χαρτιά  μου  από  το  νοσοκομείο,  πρέπει  να  κάνω
εγχείρηση”. Μου λένε κατευθείαν “φύγε, δεν μπορείς, φέρε άδεια παραμονής”.
Με το τρίπτυχο της αίτησης ασύλου και τον ΑΦΜ δεν δίνουν ΑΜΚΑ, ζητούν
άδεια παραμονής».

Τον ΑΦΜ τον έβγαλε στις 22 Ιουλίου. Αλλά για τον ΑΜΚΑ τον πρόλαβε για
λίγες μέρες η εγκύκλιος του νέου υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, που
ακύρωνε την προηγούμενη διευκρινιστική εγκύκλιο η οποία απλοποιούσε τις
απαιτήσεις και διευκόλυνε τη γραφειοκρατική διαδικασία για έκδοση ΑΜΚΑ σε
όσους ζητούν άσυλο, σε πρόσφυγες και σε μετανάστες.

Η ακύρωση της εγκυκλίου είχε το αποτέλεσμα να παγώσει η έκδοση ΑΜΚΑ
για περισσότερο από δυόμισι  μήνες και  η  νέα εγκύκλιος που υπέγραψε ο
υφυπουργός Εργασίας Νότης Μηταράκης την 1η Οκτωβρίου δεν διευκόλυνε
τα  πράγματα  για  όσους  ζητούν  άσυλο.  Στην  περίπτωσή  τους,  θα
ακολουθούσε επόμενη εγκύκλιος των συναρμόδιων υπουργείων.

Ακολούθησε η ψήφιση του νόμου για τη διεθνή προστασία του υπουργείου
Προστασίας  του  Πολίτη,  ο  οποίος  προβλέπει  την  έκδοση  Κάρτας
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπών,  αντί  για  τον  ΑΜΚΑ.  Αλλά ο  νόμος,
παρ’ όλο που ψηφίστηκε εσπευσμένα με τη διαδικασία του επείγοντος, αρχίζει
να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2020 και είναι άγνωστο πότε θα βγουν οι
εφαρμοστικές πράξεις που απαιτούνται.

Μέχρι τότε,  πολλοί άνθρωποι που έχουν ζητήσει άσυλο και περιμένουν να
δώσουν συνέντευξη στην υπηρεσία Ασύλου, άνθρωποι που μέχρι πρότινος
μπορούσαν να βγάλουν ΑΜΚΑ και να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, ζουν ακάλυπτοι από τον νόμο και αποκλεισμένοι από το σύστημα
Υγείας.  Ακόμα και  κατεπείγουσες  περιπτώσεις,  για τις  οποίες  είναι  ζήτημα
ζωής  και  θανάτου  η  κάθε  μέρα  που  περνά,  περιμένουν  μετέωρες  και
αποκλεισμένες.

«Πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  επειγόντως  η  κατάσταση,  αλλά  δεν  μπορούμε,
λόγω του κενού του νόμου. Είναι μια κατάσταση που με στενοχωρεί πάρα
πολύ.  Πηγαίνει  κόντρα  σε  όλα  όσα  με  έκαναν  να  ασχοληθώ  με  το
συγκεκριμένο  επάγγελμα.  Είναι  πολύ  δύσκολο  να  ξέρεις  ότι  μπορείς  να
βοηθήσεις  και  να  μην  υπάρχει  ο  τρόπος.  Καταλαβαίνω  την  οικονομία  του
συστήματος, ξέρω ότι είναι πεπερασμένοι οι πόροι, αλλά η ανθρώπινη ζωή
δεν  είναι  σπατάλη.  Εδώ  μιλάμε  για  ζήτημα  ζωής  ή  θανάτου.  Πρέπει  να
αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να ανοίξει ο δρόμος για όλους τους ασθενείς.
Πρέπει να μπορούμε συντεταγμένα η κοινωνία, η ιατρική κοινότητα, να πούμε
ότι  θα  δώσουμε  λύση»,  λέει  στην  «Εφ.Συν.»  ο  Ευάγγελος  Φραγκιάδης,
πανεπιστημιακός  υπότροφος,  χειρουργός  ουρολόγος  του  Λαϊκού  Γενικού
Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρώπων με γνώση της κατάστασης του 22χρονου,
κάθε μέρα που περνά φέρνει  πιο κοντά την απειλή να χαθεί το περιθώριο
ίασης και να μπει σε κίνδυνο η ζωή του ή να απαιτηθούν περισσότερες ή πιο
δύσκολες θεραπείες.



Αν και  χρειάζεται  επειγόντως να τον  δει  ογκολόγος,  να γίνουν οι  αξονικές
τομογραφίες  και  να  ξεκινήσει  χημειοθεραπείες  (εδώ  και  έναν  μήνα),
κινδυνεύει, αν πάει στο νοσοκομείο, να του ζητήσουν να πληρώσει όχι μόνο
την αγωγή, αλλά και τα νοσήλια του χειρουργείου.

Από  το  καλοκαίρι,  ο  22χρονος,  που  δουλεύει  από  10  χρόνων
οξυγονοκολλητής  για  πόμολα  σε  πόρτες  και  παράθυρα,  σταμάτησε  να
εργάζεται σε λαϊκές αγορές, όπου έβγαζε το μεροκάματο και μπορούσε έτσι
να στέλνει πίσω στους δικούς του τα χρήματα για να πληρώνουν το ενοίκιο
των 150 ευρώ τον μήνα. Περπατά με δυσκολία και,  όταν αρχίζει  ο πόνος,
παραλύει.  Πονάει  ακόμα  και  όταν  έρχονται  σε  επαφή  με  το  σημείο  της
εγχείρησης τα ρούχα. «Ο πόνος ήταν τόσος», δείχνει με τον δείκτη και τον
αντίχειρα. Τεντώνει τέρμα τα δάχτυλα. «Τώρα είναι τόσος», λέει.

Αφησε τους γονείς του και τις 4 αδελφές του στα 18 του στο Πακιστάν για να
έρθει στην Ελλάδα, όπου ζούσαν ένας φίλος του και πολλοί συμπατριώτες
του. Εκανε το μεγάλο ταξίδι  με τα πόδια και  με αυτοκίνητο μέσα σε οκτώ
μήνες, πουλώντας ένα σπίτι για να πληρώσει το ταξίδι.

Πέρασε τον Έβρο επτά φορές καθώς τον γύριζαν πίσω οι αστυνομικές και
παραστρατιωτικές  ομάδες  που  δρουν  στην  περιοχή,  οργανώνοντας
παράνομες επαναπροωθήσεις. Καταγράφηκε στην υπηρεσία Ασύλου το 2017
και στις 23 του περασμένου Σεπτεμβρίου πήρε στα χέρια του το τρίπτυχο της
αίτησης ασύλου, περιμένοντας τη συνέντευξή του που έχει οριστεί για τις 6
του επόμενου Φεβρουαρίου.

«Παράκληση  για  επίσπευση  της  κρίσης  ασύλου  ή  έκδοση  ΑΜΚΑ  για
επείγουσα  ιατρική  χρήση»,  γράφει  νέο  ιατρικό  σημείωμα  που  βγήκε  την
περασμένη  Δευτέρα.  Επικοινωνεί  τακτικά  με  την  υπηρεσία  Ασύλου,
περιμένοντας  μια  λύση  που  αναβάλλεται  διαρκώς.  Περιμένει,  όπως
περιμένουν όλοι όσοι γνωρίζουν την περίπτωσή του, να δείξουν ευαισθησία οι
αρμόδιοι φορείς, να δώσουν απόλυτη, άμεση προτεραιότητα στην ανθρώπινη
ζωή.

Πριν από τέσσερις ημέρες, έμαθε ότι ο πατέρας του παρέλυσε στο χέρι και
στο πόδι και είναι πια κατάκοιτος, χωρίς δυνατότητα να δουλέψει. Κανείς από
τους δικούς του δεν γνωρίζει για τη δική του περιπέτεια υγείας. «Δεν θέλω να
πεθάνω τόσο νέος», λέει. «Θέλω να κάνω εξετάσεις και να γίνω καλά για να
μπορώ να δουλέψω να βοηθήσω τους δικούς μου».

Β) Καλές πρακτικές

1. Εθνικά προγράμματα εμβολιασμού για τους πρόσφυγες

Τη  μεγάλη  σημασία  των  εθνικών  προγραμμάτων  εμβολιασμού  για  τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, ιδίως για τα παιδιά, ανέδειξε το Φεβρουάριο



του 2019 η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υγεία των
προσφύγων και των μεταναστών στα 53 κράτη της ευρωπαϊκής περιφέρειας
του οργανισμού133.

Η έκθεση με τίτλο «Δεν υφίσταται δημόσια υγεία χωρίς να συμπεριλαμβάνει
τους  πρόσφυγες  και  τους  μετανάστες»  είναι  η  πρώτη  του  είδους  της  και
στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των πολιτικών πρωτοβουλιών για την
εξασφάλιση υψηλής υγειονομικής περίθαλψης για όλους, όπως σημειώθηκε
στην παρουσίαση της έκθεσης την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2019 στο
αμφιθέατρο της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ.

«Η  προτεραιοποίηση  των  ευάλωτων  πληθυσμών  και  των  ατόμων  με
αυξημένες ιατρικές ανάγκες στις κοινωνίες συνιστά μια ασφαλή στρατηγική για
τη δημόσια υγεία», σημειώνει μεταξύ άλλων η έκθεση.

Οπως τόνισε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας  Ξανθός,  η ισότιμη και  καθολική
κάλυψη της υγείας του πληθυσμού και η στήριξη των προσφύγων αποτελεί
προτεραιότητα «τόσο από σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και από
κουλτούρα αλληλεγγύης προς τους αδυνάτους».

Ο υπουργός σημείωσε ότι  θα καλυφθούν τα κενά στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των προσφύγων στις δομές υποδοχής και φιλοξενίας με το νέο
πρόγραμμα Philos II,  η εφαρμογή του οποίου πάντως εμφανίζει  πολύμηνη
καθυστέρηση.

Από  την  πλευρά  του,  ο  υπουργός  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  Δημήτρης
Βίτσας  υπογράμμισε  ότι  δεν  έχει  καταγραφεί  κανένα  κρούσμα  γρίπης
ανάμεσα στους πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την Ελλάδα, από το 2016
μέχρι το 2018 εξυπηρετήθηκαν 150 χιλιάδες ιατρικά περιστατικά προσφύγων
και μεταναστών, από τους οποίους 46 χιλιάδες ήταν παιδιά. Εισήχθησαν σε
νοσοκομείο  16  χιλιάδες,  διακομίστηκαν  μέσω  ΕΚΑΒ  14  χιλιάδες  και
εμβολιάστηκαν 103 χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες.

Η  έκθεση  επισημαίνει  τη  σημασία  της  αντιμετώπισης  των  μεταδιδόμενων
νοσημάτων,  όπως  η  φυματίωση,  ο  HIV  και  η  ηπατίτιδα,  στα  οποία  είναι
ευάλωτοι  οι  πρόσφυγες  εξαιτίας  των  συνθηκών  διαμονής  στις  χώρες
προέλευσης, διέλευσης ή υποδοχής.

Επισημαίνει όμως ότι η κατάσταση της υγείας των προσφύγων, όταν φτάνουν
στις χώρες υποδοχής, είναι σε γενικές γραμμές ίδια ή και καλύτερη σε σχέση
με  αυτή  των  εγχώριων  πληθυσμών,  καθώς  παρουσιάζουν  παρόμοια  ή
χαμηλότερη  συχνότητα  εμφάνισης  νοσημάτων.  Ωστόσο,  όσο  περισσότερο

133https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/183848_i-ygeia-ton-prosfygon-einai-i-ygeia-
olon-mas



παραμένουν στη χώρα υποδοχής τόσο συγκλίνει  η συχνότητα με αυτή του
εγχώριου πληθυσμού.

«Οι μετανάστες συχνά έχουν καλύτερες συνήθειες. Περπατούν περισσότερο,
δεν τρώνε έτοιμα φαγητά,  κάνουν μειωμένη χρήση αλκοόλ και ουσιών. Θα
πρέπει  να  προαγάγουμε  τις  συνθήκες  διαβίωσής  τους  και  να  αλλάξουμε
κάποιες  δικές  μας»,  επισήμανε  στην  παρουσίαση  της  έκθεσης  ο  Σαντίνο
Σεβερόνι, συντονιστής του Προγράμματος για τη Μετανάστευση και την Υγεία
του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ.

Η  έκθεση  καταγράφει  υψηλά  ποσοστά  μετατραυματικού  στρες  στους
πρόσφυγες, ενώ επισημαίνει τα προβλήματα που δημιουργούν στην ψυχική
υγεία οι συνθήκες υποδοχής και διαμονής, ιδίως στα παιδιά.

«Η παρατεταμένη διάρκεια εξέτασης των αιτημάτων ασύλου και οι δυσχερείς
κοινωνικοοικονομικές  συνθήκες,  όπως  η  ανεργία  και  ο  κοινωνικός
αποκλεισμός, έχει αποδειχτεί ότι συνδέονται με την εκδήλωση της κατάθλιψης
και άλλων αγχωτικών διαταραχών στους εν λόγω πληθυσμούς», επισημαίνει
η έκθεση.

Υπογραμμίζει επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις της κράτησης στην υγεία των
προσφύγων  και  των  μεταναστών,  όπως  και  της  πολύ  περιορισμένης
φροντίδας υγείας στα κέντρα κράτησης.

«Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, η κράτηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο  ως  έσχατη  λύση.  Παρ’  όλα  αυτά,  εφαρμόζεται  ευρέως  σε  όλη  την
ευρωπαϊκή  περιφέρεια  του  ΠΟΥ,  αν  και  υπάρχουν  εναλλακτικές  λύσεις  οι
οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν», σημειώνει.

Καταγράφει  ακόμη την αυξημένη πιθανότητα να πέσουν θύμα σεξουαλικής
βίας  οι  πρόσφυγες,  γυναίκες  και  άνδρες,  ανήλικοι  και  ενήλικοι,  τόσο  στις
χώρες διέλευσης όσο και στις χώρες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των
ευρωπαϊκών, ενώ επισημαίνει τις ελλείψεις των διαθέσιμων υποστηρικτικών
υπηρεσιών.

Από το Μάϊο έως το Σεπτέμβριο του 2019 οι  Γιατροί  Χωρίς  Σύνορα είχαν
εμβολιάσει  περισσότερα από 5.000 παιδιά,  ηλικίας από έξι  μηνών έως 15
ετών, σε διάφορους καταυλισμούς και τόπους διαμονής προσφύγων σε όλη
την Ελλάδα134. Η θωράκιση αφορά δέκα ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης και
της πνευμονίας, η οποία παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου για τα παιδιά
κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως και αποτελεί ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο για
τα παιδιά που ζουν σε καθεστώς κρίσης.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έκαναν έκκληση στην Pfizer και την GlaxoSmithKline
(GSK) να μειώσουν για τις  κυβερνήσεις  και  τις  ανθρωπιστικές οργανώσεις
που  δραστηριοποιούνται  σε  περιβάλλοντα  κρίσεων  την  τιμή  του  εμβολίου
PCV  κατά  του  πνευμονιόκοκκου,  ενός  από  τα  μικρόβια  που  προκαλούν
σοβαρή πνευμονία.

134 https://www.typosthes.gr/thessaloniki/103696_20-fores-akribotero-embolio-kata-
tis-pneymonias-stin-ellada
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Στο  πλαίσιο  της  εμβολιαστικής  κάλυψης  στην  Ελλάδα,  οι  Γιατροί  Χωρίς
Σύνορα πλήρωσαν 60 ευρώ ανά δόση για το εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο,
το οποίο προμηθεύτηκαν από τοπικά φαρμακεία. Η τιμή αυτή είναι 20 φορές
πιο ακριβή από τη χαμηλότερη τιμή του εμβολίου σε παγκόσμιο επίπεδο, η
οποία είναι περίπου 2,80 ευρώ ανά δόση, ενώ απαιτούνται τρεις δόσεις του
εμβολίου προκειμένου ένα παιδί να είναι πλήρως προστατευμένο.

Παρά  το  γεγονός  ότι  ο  εμβολιασμός  στην  Ελλάδα  πραγματοποιείται  σε
εξαιρετικά  ευάλωτα  παιδιά,  οι  ανθρωπιστικές  οργανώσεις,  όπως  είναι  οι
Γιατροί  Χωρίς  Σύνορα  δεν  είναι  σε  θέση  να  αγοράσουν  τα  εμβόλια  στη
χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή, καθώς αυτή η τιμή είναι διαθέσιμη μόνο στις πιο
φτωχές χώρες του κόσμου μέσω της “Συμμαχίας Gavi”. Ένα ακόμη εμβόλιο
που χορηγείται από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα κατά τη διάρκεια αυτών των
εμβολιασμών στην Ελλάδα και προστατεύει τα παιδιά από έξι ασθένειες, είναι
επίσης ιδιαιτέρως ακριβό, με κόστος περίπου 65 ευρώ ανά δόση.

«Οι κυβερνήσεις και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις χρειάζονται τα απαραίτητα
εργαλεία  για  να  προστατεύσουν  τα  παιδιά  που  βιώνουν  μια  από  τις
μεγαλύτερες κρίσεις της εποχής μας», δήλωσε ο Απόστολος Βεΐζης, γιατρός
και Διευθυντής Προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα.  Και
προσθέτει: «Η Pfizer και η GSK πρέπει να μειώσουν την τιμή του εμβολίου
κατά της πνευμονίας. Με την κατάρρευση των συστημάτων υγείας στη Συρία,
το Ιράκ και το Αφγανιστάν, όπως είναι φυσικό, τα περισσότερα παιδιά που
ζουν στους καταυλισμούς και γύρω από αυτούς δεν έχουν εμβολιαστεί  στη
χώρα τους  ή  κατά τη  διάρκεια  του ταξιδιού  τους.  Αυτά  τα παιδιά  ζουν σε
απαράδεκτες συνθήκες και δεν θα πρέπει να έχει επίπτωση στην υγεία τους
το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για να σωθούν.
Είμαστε  υποχρεωμένοι  να  τα  προστατεύσουμε  με  κάθε  κόστος  από  την
πνευμονία και άλλες θανατηφόρες ασθένειες», δήλωσε ο κ. Βεΐζης.

Για περισσότερα από έξι χρόνια, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσπαθούν να
διαπραγματευτούν χαμηλότερη τιμή για το εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο με
τις  δύο  μοναδικές  εταιρίες  που  το  παράγουν,  την  Pfizer  και  την  GSK,
προκειμένου η διεθνής ιατρική οργάνωση να είναι σε θέση να προστατεύσει
τα  παιδιά  που  πλήττονται  από  την  πνευμονία  στη  διάρκεια  διαφόρων
κρίσεων. Μέχρι στιγμής, και οι δύο φαρμακευτικές εταιρίες έχουν αρνηθεί να
μειώσουν την τιμή, με αποτέλεσμα να μην διαφαίνεται στον ορίζοντα λύση για
τους πληθυσμούς που ζουν σε κρίση.

Τον περασμένο Μάιο, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέδωσαν τις υπογραφές
περισσότερων από 416.000 ανθρώπων από 170 χώρες, οι οποίοι υπέγραψαν
έκκληση, ζητώντας από την Pfizer και  την GSK να μειώσουν την τιμή του
εμβολίου  κατά  της  πνευμονίας  στα  5  δολάρια  ανά παιδί  (και  για  τις  τρεις
δόσεις) σε περιπτώσεις πληθυσμών που πλήττονται από κρίσεις, αλλά και για
όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκίνησαν τους εμβολιασμούς 3.000 παιδιών στην
Ειδομένη τον Μάιο. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν εμβολιαστική κάλυψη για
όλα τα παιδιά στους προσφυγικούς καταυλισμούς στον Ελαιώνα, το Ελληνικό,
τις  Θερμοπύλες  και  τη  Σάμο.  Αυτή  την  περίοδο  πραγματοποιούνται



εμβολιασμοί στη Λέσβο, τον Πειραιά και την Ήπειρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
εμβολιασμοί πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας.

2. Το Νοσοκομείο Καβάλας εμβολίασε προσφυγόπουλα χωρίς επίδειξη
ΑΜΚΑ

Στις  18  Σεπτεμβρίου  2019,  με  μια  πράξη  κοινωνικής  ευαισθησίας  και
αλληλεγγύης  και  με  γνώμονα  τη  διασφάλιση  της  Δημόσιας  Υγείας, με
πρωτοβουλία της διοίκησης του Νοσοκομείου Καβάλας εμβολιάστηκαν 117
παιδιά προσφύγων, αλλά και ασυνόδευτα τα οποία διαμένουν στο Camp του
Ασημακοπούλου στην Καβάλα135.

Μετά από σχετικές συνεννοήσεις με τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς,
γιατροί  της  Παιδιατρικής  Κλινικής  εμβολίασαν  -με  έξοδα του  Νοσοκομείου-
παιδιά που διαθέτουν ΑΜΚΑ, αλλά και άλλα που δεν διαθέτουν, αντιμέτωποι
με  τις  δυσκολίες  ενός  τέτοιου  εγχειρήματος,  και  του  ισχύοντος  νομικού
πλαισίου, με τη διοίκηση του Νοσοκομείου να τονίζει ότι θα βρίσκεται δίπλα
στα παιδιά του προσφυγικού Camp όποτε το χρειαστούν.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου ήταν η εξής :

"Στις  26.8.2019  πραγματοποιήθηκε  στο  Γραφείο  του  Διοικητή  του  Γενικού
Νοσοκομείου  Καβάλας  προγραμματισμένη  συνάντηση  συνεργασίας  της
Διοίκησης του ΓΝΚ με εκπροσώπους και στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.  Μεταξύ  των
ζητημάτων  που  τέθηκαν  και  συζητήθηκαν  ήταν  και  αυτό  της  ανάγκης
εμβολιασμού των ανήλικων παιδιών των οικογενειών των προσφύγων του
Camp.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ανταποκρίθηκε άμεσα και επισκέφθηκε με 3
γιατρούς της Παιδιατρικής Κλινικής του το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και
Μεταναστών  στο  Camp  Ασημακοπούλου  στην  πόλη  της  Καβάλας
προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο εμβολιασμό των παιδιών
του Camp με το τριπλό MMR. Η επίσκεψη έλαβε χώρα κατά τις ημέρες της
Τρίτης 17.9 και της Πέμπτης 19.9.2019 και εξετάσθηκαν από τους γιατρούς
και  εμβολιάσθηκαν  117  παιδιά-προσφυγόπουλα ηλικίας  12  μηνών έως  15
χρόνων.

Από τα παιδιά αυτά, 44 διαθέτουν σχετικό ΑΜΚΑ, ενώ οι υπόλοιποι 73 δεν
είναι  κάτοχοι  κάποιου  ΑΜΚΑ.  Μετά  από  σχετική  συνεννόηση  με  τους
αρμόδιους  Συντονιστές  Υγειονομικών  Υπηρεσιών  της  4ης  ΥΠΕ  του
Προγράμματος  PHILOS  και  του  Εθνικού  Οργανισμού  Δημόσιας  Υγείας
(ΕΟΔΥ), το Γενικό Νοσοκομείο ανέλαβε εξολοκλήρου τη δαπάνη προμήθειας
και  χορήγησης  των  εμβολίων.  Στην  πορεία  διαπιστώθηκε  η  ανάγκη  να
135https://3pointmagazine.gr/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%ce  
%af-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%bb
%ce%b1-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%83%ce
%b1%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86/?
fbclid=IwAR290nWA5A93lG7rF46Lg9Y7x_4vA5XCgGvVNxZ--yN426biYco2-CRsyFk
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εμβολιασθούν, επιπρόσθετα, 10 ακόμη ασυνόδευτα παιδιά του ίδιου Camp
(και  αυτά  χωρίς  ΑΜΚΑ)  και  το  νοσοκομείο  ανταποκρίθηκε  και  σε  αυτό
πραγματοποιώντας τις σχετικές εξετάσεις και τον εμβολιασμό τους.

Ο εμβολιασμός των παιδιών κρίθηκε αναγκαίος προκειμένου να διασφαλιστεί
η  υγεία  τους  και  να  μπορούν  αυτά,  απρόσκοπτα,  να  ενταχθούν  στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες και δομές των σχολείων.

Η  Διοίκηση  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Καβάλας  ευχαριστεί  θερμά  τους
γιατρούς της Παιδιατρικής Κλινικής καθώς επίσης και τους εργαζόμενους στο
Camp για τη συμμετοχή και υποστήριξη που παρείχαν στην ολοκλήρωση της
παρέμβασης αυτής.

Στα νέα παιδιά του Camp ευχόμαστε καλή συνέχεια στη ζωή τους και εμείς
όταν και όπου χρειαστεί θα είμαστε δίπλα τους".

3.  Η αλληλεγγύη των γιατρών του δημόσιου  νοσοκομείου  Μυτιλήνης
έσωσε τη ζωή 12χρονου πρόσφυγα που δεν είχε ΑΜΚΑ

Στις  23  Σεπτεμβρίου  2019  η  ανθρωπιά  των  γιατρών  του  Νοσοκομείου
Μυτιλήνης,  οι  οποίοι  αγνόησαν  τη  νομοθεσία  που  απαγορεύει  τη  δωρεάν
διάθεση φαρμάκων σε πρόσφυγες που στερούνται ΑΜΚΑ, έσωσε τη ζωή ενός
12χρονου προσφυγόπουλου στη Μόρια που έφτασε πρόσφατα στην Ελλάδα
έχοντας υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού στην πατρίδα του136.

«Το παιδί είναι νεφροπαθής, είχε κάνει μεταμόσχευση νεφρού στην πατρίδα
του και ήρθε στο νοσοκομείο με ένα σακούλι φάρμακα. Το φαρμακείο μας δεν
είχε τα εξειδικευμένα φάρμακα που απαιτούνταν, αλλά και το παιδί δεν είχε
ΑΜΚΑ και κανονικά δεν επιτρεπόταν να του χορηγήσουμε. Ο ΕΟΠΥΥ, με τον
οποίο τελικά επικοινώνησα, μας έδινε το φάρμακο δανεικό, το πληρώσαμε και
αναγκαστήκαμε να κάνουμε εισαγωγή στο παιδί  για να λύσουμε με νόμιμο
τρόπο το θέμα. Το ποσό το επιβαρύνθηκε τελικά το νοσοκομείο» αποκάλυψε
στο ιατρικό σάιτ iatropedia η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης
«Βοστάνειο», Αννα Ζερβού, που από τη θέση της συνέβαλε τα μέγιστα στην
επιχείρηση σωτηρίας του παιδιού. Μια επιχείρηση κόντρα στη ρύθμιση που
επέβαλε η Ν.Δ. και απειλεί πλέον να μετατρέψει τους καταυλισμούς στα νησιά
σε στρατόπεδα εξόντωσης για τους πρόσφυγες λόγω έλλειψης φαρμάκων και
γιατρών.

Ο μικρός από το Πακιστάν κινδύνευε σοβαρά με απόρριψη του μοσχεύματος
και  η  οικογένειά  του  δεν  μπορούσε  να  του  εξασφαλίσει  τα  απαραίτητα
φάρμακα, πόσο μάλλον το κατάλληλο περιβάλλον. Η λύση που προκρίθηκε
ήταν η εισαγωγή του 12χρονου στην παιδιατρική κλινική, παρά τον σοβαρό
κίνδυνο των λοιμώξεων που θα έθετε σε δοκιμασία τόσο το μόσχευμα όσο και
την ίδια του τη ζωή.

136https://www.efsyn.gr/node/212276?  
fbclid=IwAR3XXBSD_OIz3hWefmhyWng0G7znJ8nP-ahVM-
UpwY0LM2Od9YF89rwnX5w
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Αφού χορηγήθηκε στο παιδί  η θεραπεία,  στη συνέχεια  ζητήθηκε άρση του
γεωγραφικού περιορισμού και  του δόθηκε ειδική άδεια (η οποία δίνεται  σε
ευάλωτους πληθυσμούς) ώστε να ταξιδέψει στην Αθήνα. Τελικά εισήχθη στο
ειδικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων και επέστρεψε στο KYT της Μόριας.

«Δεν  ξέρω  ποιος  αποφάσισε  να  μη  χορηγείται  ΑΜΚΑ  και  να  μην  έχουν
φαρμακευτική  περίθαλψη  οι  πρόσφυγες.  Παλαιότερα,  τους  έδιναν  ένα
νούμερο  που  είχε  ισχύ  ΑΜΚΑ,  αλλά  τώρα  δεν  το  δίνουν  σ’  αυτούς  που
βγαίνουν με τις βάρκες. Και έχουν βγει πάρα πολλοί. Ο καθένας μας μπορεί
να το φανταστεί αυτό: Είναι ένας επιβαρυμένος πληθυσμός, που ζει σε camp,
μπήκαν  μέσα  στα  νερά,  ταξίδεψαν,  ταλαιπωρήθηκαν,  μπορεί  να  έχουν
ασθένειες,  είναι  λογικό.  Δεν  γίνεται  να μην έχουν παροχές  και  φάρμακα»,
κατέληξε η κ. Ζερβού.
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