Αναφορά
της Ελληνικής Ένωσης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (οµάδα Θεσσαλονίκης)
σχετικά µε τους χώρους κράτησης µεταναστών χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα
στην Ροδόπη και τον Έβρο

Θεσσαλονίκη 11.12.2009

Οµάδα της ΕΕ∆Α, αποτελούµενη από τους Χρύσα Γιαννοπούλου (υποψ. διδάκτορας
ανθρωπολογίας), Νικόλα Κουντούρη (διδάκτορας πολιτικών επιστηµών), Μωϋσή Καραµπεϊδη
(δικηγόρος), Αντώνη Σπάθη (δικηγόρος), ∆έσποινα Συρρή (υποψ. διδάκτορας πολιτικής
κοινωνιολογίας), Γεωργία Τόλιου (δικηγόρος) και Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη (επίκουρος καθηγητής
στα δικαιώµατα του ανθρώπου, Παν. Μακεδονίας) επισκέφθηκε τους νοµούς Έβρου και Ροδόπης
από 25 µέχρι 29 Νοεµβρίου 2009, στο πλαίσιο έρευνας για τις συνθήκες κράτησης των
µεταναστών χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα. Επισκέφθηκε τους χώρους κράτησης στο Φυλάκιο
Κυπρίνου (Ορεστιάδα – Έβρος) καθώς και τα κρατητήρια των τµηµάτων συνοριακής φύλαξης
φύλαξης Σαπών στη Βέννα (Ροδόπη), στο Τυχερό, Σουφλί, Φέρρες και Ισαάκιο (Έβρος) και τον
εγκαταλελειµµένο χώρο κράτησης στον Πέπλο (Έβρος). Συνοµίλησε µε τον ∆ιευθυντή της
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κοµοτηνής, ταξίαρχο κ. Κοκµωτό, τον αστυνοµικό διευθυντή Σαπών κ.
Σαλαµάγκα και Αλεξανδρούπολης κ. Τσουκνάδη, τον αντινοµάρχη Ροδόπης κ. Κωτσάκη, τον
αντινοµάρχη Έβρου κ. Παπαϊωάννου, τον νοµάρχη Έβρου κ. Ζαµπουνίδη, καθώς και µε
δικηγόρους της περιοχής. Η συµβολή και βοήθεια όλων για την κατανόηση των πραγµατικών
συνθηκών υπήρξε πολύ σηµαντική. Από τις 27 έως τις 29 Νοεµβρίου 2009 οι περισσότερες
επισκέψεις, ύστερα από συνεννόηση µε τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Σπύρο
Βούγια, πραγµατοποιήθηκαν µαζί µε την ειδική σύµβουλο σε θέµατα µετανάστευσης του
Υπουργείου Αφροδίτη Αλ Σάλεχ. Η συνεργασία της υπήρξε πολύτιµη για την συλλογή του υλικού
που παρουσιάζεται στην ανά χείρας έκθεση.
Η οµάδα της ΕΕ∆Α επίσης έλαβε υπόψη της ορισµένες προηγούµενες σχετικές εκθέσεις
όπως αυτή του Συνηγόρου του Πολίτη (της 29ης Οκτωβρίου 2007), της οµάδας δικηγόρων
Αθήνας (της 10ης Σεπτεµβρίου 2009), καθώς και τις αποφάσεις S.D. κατά Ελλάδας και Tabesh
κατά Ελλάδας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (βλ. Παράρτηµα).
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα Κέντρα Κράτησης στο νοµό Ροδόπης και Έβρου µπορούν χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, α)
τα κέντρα στα οποία η µέριµνα διαβίωσης των κρατουµένων ανήκει στη Νοµαρχία, β) τα
κρατητήρια που στεγάζονται στο χώρο των τµηµάτων συνοριακής φύλαξης και γ) τα
παραρτήµατα που βρίσκονται εκτός των τµηµάτων συνοριακής φύλαξης και υπάγονται σε αυτά.
Στα Αστυνοµικά Τµήµατα προβλέπεται θεσµικά η ύπαρξη χώρων κράτησης. Σε αυτές τις
περιπτώσεις τόσο η φύλαξη, όσο και η µέριµνα για την διαβίωση των κρατουµένων ανήκει στα
οικεία τµήµατα. Πρόκειται εν προκειµένω για τα τµήµατα συνοριακής φύλαξης στο Τυχερό,
Σουφλί, Φέρρες και Ισαάκιο. Τα υπόλοιπα κέντρα λειτουργούν εκτός θεσµικού και κανονιστικού
πλαισίου. Από το άρθρο 81 του ν.33386/2005 προβλέπεται µεν η ίδρυση και λειτουργία Ειδικών
Χώρων Παραµονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ), ωστόσο τόσο η Βέννα όσο και το Φυλάκιο Κυπρίνου,
που αναφέρονται εσφαλµένα ως ΕΧΠΑ δεν έχουν ιδρυθεί µε τις διατυπώσεις του άνω άρθρου και
δεν υπάρχει καν ιδρυτική πράξη που να ορίζει την λειτουργία τους. Μάλιστα η Ροδόπη, όπου
βρίσκεται το ονοµαζόµενο «ΕΧΠΑ Βέννας» δεν συµπεριλαµβάνεται καν στους νοµούς οι οποίοι
έχουν χαρακτηριστεί ως νοµοί ΕΧΠΑ. Τα ανωτέρω κέντρα –οιονεί ΕΧΠΑ- έχουν ιδρυθεί στο
πνεύµα της ενεργοποίησης από το κράτος διαδικασιών που ανταποκρίνονται σε σχέδιο πολιτικής
προστασίας σε ειδική κατάσταση ανάγκης. Οι αρµοδιότητες ως προς τους κρατούµενους
διακρίνονται µεταξύ Αστυνοµίας, υπεύθυνη για τη σύλληψη, φύλαξη, καταγραφή και ταυτοποίηση
και εν τέλει απελευθέρωση, και την τοπική Νοµαρχία ως υπεύθυνη για τη µέριµνα διαβίωσης των
κρατουµένων,

χωρίς

όµως

πρόβλεψη

αρκούντων

πόρων

και

χωρίς

έλεγχο

της

αποτελεσµατικότητας των ενεργειών. Επί του πεδίου, οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες ρίχνουν η
µία το βάρος στην άλλη µε αποτέλεσµα τις χείριστες συνθήκες κράτησης. Η έλλειψη κρατικού
ελεγκτικού µηχανισµού αποβαίνει σε βάρος των δικαιωµάτων των κρατουµένων.

Ειδικότερα:
•

Σε όλα τα κέντρα που επισκεφθήκαµε οι συνθήκες κράτησης δεν συνάδουν µε τις
προδιαγραφές χώρων κράτησης. Ειδικά το οιονεί ΕΧΠΑ Βέννας και το Τµήµα Συνοριακής
Φύλαξης Τυχερού βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση που θίγουν κατάφορα τα θεµελιώδη
συστατικά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δεν είναι δεκτικά βελτίωσης.

•

Οι κρατούµενοι διακρίνονται στους απελάσιµους (δηλαδή µόνον οι πολίτες Τουρκίας και
Αλβανίας), τους µη απελάσιµους και τους αιτούντες άσυλο.

•

Από τους χώρους κράτησης απουσιάζουν κάθε είδους διακριτικά στοιχεία, πινακίδες, και
σήµατα που να υποδηλώνουν την παρουσία δηµόσιας υπηρεσίας και δη της αστυνοµίας.

•

Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει επαρκής φωτισµός, αερισµός και θέρµανση του χώρου,
µε εξαίρεση τον Κυπρίνο.

•

Στον ίδιο χώρο συχνά κρατούνται άνδρες µε γυναίκες και παιδιά.

11

•

∆υνατότητα προαυλισµού δεν υπάρχει ουσιαστικά σε κανένα κέντρο. Ακόµα και στα κέντρα
κράτησης όπου υπάρχει κατάλληλος προαύλιος χώρος, λόγω του αυξηµένου αριθµού των
κρατουµένων από την µία πλευρά και της έλλειψης προσωπικού φύλαξης από την άλλη, οι
κρατούµενοι προαυλίζονται για ελάχιστο χρονικό διάστηµα και όχι επί καθηµερινής βάσης, µε
αποτέλεσµα να µην µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί η παραπάνω βραχύχρονη
έξοδός τους ως κατάλληλος προαυλισµός, σύµφωνα και µε τις προβλεπόµενες από το νόµο
και τις διεθνείς συµβάσεις προδιαγραφές κράτησης.

•

Η σίτιση σε πολλές περιπτώσεις είναι ανεπαρκής, η ποσότητα και ποιότητα ποικίλει.

•

Οι συνθήκες υγιεινής και η διανοµή ειδών υγιεινής προς τους κρατούµενους είναι από
ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Υπάρχει ελάχιστο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αυτό
περιστασιακά.

•

Οι κρατούµενοι βρίσκονταν σε πλήρη σύγχυση αναφορικά µε τα δικαιώµατά τους, το χρόνο
κράτησής τους και ενηµερώνονται ελλιπώς ως προς τις διαδικασίες ασύλου, ενώ δεν
διατίθενται διερµηνείς.

•

Ο υπερπληθυσµός επιτείνει τα προβλήµατα των κακών κτιριακών εγκαταστάσεων και
υποδοµών, ιδίως όσον αφορά σε θέµατα υγείας.

•

Υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού φύλαξης και ανυπαρξία προσωπικού µέριµνας.

•

Εφαρµόζονται ελλιπέστατα τα όσα προβλέπονται για τους ασυνόδευτους ανήλικους.

•

Ορισµένοι κατώτεροι αστυνοµικοί έχουν απαξιωτική στάση απέναντι στους κρατούµενους.
Άλλοι καλύπτουν τις δοµικές ελλείψεις µέριµνας ανάλογα µε το φιλότιµό τους.

•

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας FRONTEX στα σύνορα του Έβρου παρέµεινε
αδιευκρίνιστος. ∆εν υπάρχει ουσιαστικά συνεργασία και συντονισµός µε τις ελληνικές αρχές
µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η αποτελεσµατικότητά της.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ

Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσµου (Πέµπτη, 26/11/2009)
Ανήκει στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ροδόπης, ιδρύθηκε ή το 1999 ή το 2000. Το κτίριο, διώροφη
πολυκατοικία, βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Στην πρόσοψη βρίσκονται τα παράθυρα των
κρατητηρίων και το φυλάκιο εισόδου. Συστεγάζεται µε το Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο και έχει ένα
εικονοστάσι και ένα καρτοτηλέφωνο στην είσοδο. Στον πρώτο όροφο δύο πόρτες: της
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης και της ∆ιεύθυνσης Συνοριακής Φύλαξης. Μιλήσαµε µε τον ∆ιοικητή της
Συνοριακής Φύλαξης. Αφού συστηθήκαµε, ως Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου ζητήσαµε πέρα από τη συζήτηση να δούµε και τους χώρους κράτησης. Σηµείωσε τα
ονόµατά µας και κατόπιν έγινε τηλεφωνική συνεννόηση µε τον Ταξίαρχο, αλλά δεν µας επετράπη
η είσοδος καθώς δεν είχαµε προηγούµενη άδεια από το Υπουργείο. Παρόλα αυτά δέχθηκε να
συζητήσει µαζί µας και υπήρξε πρόθυµος να απαντήσει σε κάθε ερώτησή µας.
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∆ιαδικασίες κράτησεις:
«Εδώ κρατούνται ένα µε δύο µήνες και µετά φεύγουν µετά από διαδικασία αντιρρήσεων. Οι
αντιρρήσεις που υποβάλλουν γίνονται όλες δεκτές. Έχουµε κυρίως γυναίκες και παιδιά ή
οικογένειες. Στη Βέννα δεν κρατούνται ανήλικοι ούτε γυναίκες. Αν είναι πιο πολλοί πηγαίνουν στη
Βέννα και στο Τυχερό.
Καταχωρούµε όλους όσους περνούν από δω και αφού αφεθούν ελεύθεροι µε εντολή απέλασης
προκειµένου να αναχωρήσουν από την χώρα εντός 30 ηµερών, µετά το πέρας της προθεσµίας
εκδίδουµε αναζητήσεις. Μας έρχεται έγγραφο από την Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα που
µας λέει ονοµαστικά ποιοί θα επαναπροωθηθούν, πχ από τα 100 άτοµα έχουν ονόµατα για 8.
Παλαιότερα είχαµε εισόδους και από τη Βουλγαρία, από τότε όµως που µπήκε η Βουλγαρία στην
ΕΕ εγκαταλείφθηκαν τα ελληνικά συνοριοφυλάκεια ενώ τη φύλαξη του ελληνοβουλγαρικού
συνόρου έχουν αναλάβει αποκλειστικά οι Βούλγαροι. Υπάρχει πρωτόκολλο για αυτό. Η
Βουλγαρική Αστυνοµία τρέχει στα βουνά. Συλλαµβάνουµε στον Ίασµο 200- 250 άτοµα το χρόνο.
Σαν ∆ιεύθυνση Ροδόπης µπορεί και 800. Στην Εγνατία (οδό) κάνουµε καταδιώξεις και µπλόκα –
δεν σταµατάνε. Ιδίως τώρα που έγινε κακούργηµα πουλάνε ακριβά το τοµάρι τους. Η Αθήνα ζητά
εντατικοποίηση των συλλήψεων. Να πιέσουµε πιο πολύ για να µην πάει το πρόβληµα στην
Αθήνα.»

Προαυλισµός - Κελιά:
«Τους προαυλίζουµε καµιά φορά στον πίσω χώρο που όµως έχει υπόστεγο και δεν βλέπουν
ουρανό. Έχουµε δύο κελιά και ένα µικρό για τους ασυνόδευτους ανήλικους για να είναι χώρια
από τους ενήλικες. Το κάθε κελί είναι 12 τµ. Κατά µέσο όρο κρατούνται γύρω στα 15 άτοµα, τώρα
έχουµε 5. Έχουν όλοι κρεβάτι, σεντόνια, µαξιλάρια. ∆ύο µπάνια και λουτρό µε ζεστό νερό και
σαπούνια. Τα µπάνια και οι τουαλέτες είναι µέσα στα κελιά και έχουν πόρτα. Τραπεζαρία δεν
υπάρχει. Τον εξωτερικό χώρο τον καθαρίζουν οι καθαρίστριες, τα κελιά συνήθως οι ίδιοι.
Οι οικογένειες δεν χωρίζονται και φεύγουν σε 5 µέρες. Τηλέφωνο παίρνουν όποτε θέλουν από
καρτοτηλέφωνο που βρίσκεται στο ένα µέτρο έξω από το κτίριο. Τους συνοδεύουµε έναν έναν. Τα
κελιά έχουν κάγκελα στα παράθυρα. Οι κάτοικοι δεν τους βλέπουν και πολύ. Αν υπάρχουν
εντάσεις µεταξύ των κρατουµένων τους προλαβαίνουµε και τους διαχωρίζουµε.
∆εν έχουµε τη δυνατότητα να τους παρέχουµε µέσα δηµιουργικής απασχόλησης. Παίζουν χαρτιά
για να περνούν το χρόνο τους.»

Σίτιση-ρουχισµός:
«Βοηθάει η Νοµαρχία µε ρουχισµό. Οι κρατούµενοι παίρνουν από το Κράτος 5,65 Ευρώ
ηµερησίως για να φάνε. Υπάρχει µια ταβέρνα που την έχει ο κ. Αχιλλέας που µαγειρεύει και
φέρνει φαί τρεις φορές τη µέρα. Πληρώνεται από τη ∆ιεύθυνση. Ευτυχώς που φιλοτιµείται.»
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Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη:
«Τους πηγαίνουµε στο Κέντρο Υγείας στον Ίασµο ή και στο Νοσοκοµείο στην Κοµοτηνή.»

Χώρες προέλευσης-∆ιερµηνεία:
«Κίνα, Μιανµάρ, Πακιστάν, Ιράν, Ιράκ. Για κάποιους από τους Κινέζους που είχαµε, φέραµε για
διερµηνέα ένα Κινέζο µικροπωλητή από την Ξάνθη. Γίνονται προσπάθειες και µερικές φορές
έρχονται µεταφραστές από τη Βέννα.»

Άσυλο:
«Η κατάθεση των αιτηµάτων ασύλου γίνεται στην Κοµοτηνή. Υπάρχει ενηµέρωση, τους δίνουµε
ένα έντυπο του υπουργείου µας και της ύπατης αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, που
είναι µεταφρασµένο σε πέντε γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά, περσικά, αραβικά).»

FRONTEX:
«Η FRONTEX έχει παρουσία µόνο στα εξωτερικά σύνορα, στην Ορεστιάδα, όχι εδώ στον Ιάσµο.»

Εκπαίδευση και στάση Αστυνοµικών:
«Εκπαιδεύτηκα ένα µήνα στην Αθήνα από ένα πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ,
«πρόγραµµα µεταναστευτικών ροών 2009-2013». Τα µαθήµατα που κάναµε αφορούσαν
Συνταγµατικά των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, πώς να ξεχωρίζουµε τα πλαστά έγγραφα κλπ.
Βασικό πρόβληµα είναι η έλλειψη προσωπικού. Εµείς εδώ είµαστε σαράντα µε σαράντα πέντε
άτοµα και πέντε αποσπασµένοι. Ενισχύουµε και τη Βέννα και έχουµε και την φύλαξη των
κρατητηρίων. Γενικώς ασχολούµαστε και προσέχουµε πολύ τους µετανάστες τόσο πολύ που
µερικές φορές καλύτερα να πάθω κάτι εγώ παρά ο κρατούµενος.»
Ένας άλλος Αστυνοµικός µας είπε: «φερόµαστε πολύ καλά εδώ, εµείς δίνουµε στα ανήλικα από
την τσέπη µας, τους αγοράζουµε γαλατάκια, γαριδάκια».
∆ιοικητής: «Γενικό µας πρόβληµα είναι το οικονοµικό. Απασχολούνται πολλοί αστυνοµικοί µε
αυτά τα θέµατα ενώ έχουµε στη δικαιοδοσία µας και άλλα, πχ το µειονοτικό, τη φύλαξη των
γηπέδων τώρα που ο Πανθρακικός ανέβηκε στην α’ εθνική και γίνονται και κλοπές και τέτοια. Η
περιοχή της δικαιοδοσίας µας είναι πολλή µεγάλη και είµαστε µόνο 50 ενώ θα έπρεπε να είµαστε
90, έχουµε έλλειψη προσωπικού και κάνουµε τα πάντα εκτός από τροχαία. Πρόσφατα πέρασε µια
βάρκα από την Τουρκία για τη Μαρώνεια αλλά το Λιµενικό δεν έχει σκάφος.»

Παρατηρήσεις ΕΕ∆Α
Στην διάρκεια της 120 λεπτών συνοµιλίας µας ο ∆ιοικητής αναφερόταν στους κρατούµενους µε
τον όρο ‘µετανάστες’ και στη διαδικασία ως ‘µετανάστευση’. ∆εν χρησιµοποίησε ποτέ το πρόθεµα
‘λάθρο’. Κατά την έξοδό µας η εξωτερική πόρτα των κελιών ήταν ανοιχτή, οπότε και είχαµε την
ευκαιρία να παρατηρήσουµε ότι όσα µας αναφέρθηκαν για τους χώρους κράτησης ήταν ακριβή.
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Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Φερρών Έβρου (Παρασκευή, 27/11/2009)
Στον εν λόγω χώρο κράτησης µας συνόδευσε ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Αλεξανδρούπολης κ.
Τσουκνάδης.
Το κτήριο των Φερών χτίστηκε πριν το 1900. Είναι ένα ετοιµόρροπο τουρκικό ∆ιοικητήριο του
1890. «Μας πέφτει στο κεφάλι, αλλά δεν µπορούµε να το ανακαινίσουµε γιατί ανήκει στην
Εφορεία Νέων Αρχαιοτήτων Ξάνθης», σηµειώνει ένας αστυνοµικός. Το κέντρο κράτησης είναι ένα
κοντέινερ δίπλα στο Α/Τ. Η µία πλευρά έχει εξωτερικό τοίχο, περίπου 3 µέτρα. Υπόστεγα µε
εγκαταλειµµένα, άτακτα πράγµατα, ένα µεγάλο εικονοστάσι και λίγο πράσινο στην άλλη πλευρά.
∆εν υπήρχε κανένα διακριτό κράτησης αλλοδαπών. Στο χώρο της αυλής κυκλοφορούσε µια
καθαρίστρια. Την ώρα που πήγαµε καθάριζε. Εκείνη τη στιγµή υπήρχαν 4 αστυνοµικά τζιπ και
περίπου 10 άτοµα προσωπικό. Υπάρχει ένας προθάλαµος και µετά µπήκαµε σε δεύτερη
εσωτερική αυλή. Οι Φέρρες έχουν δύο θαλάµους µε συνολική χωρητικότητα για 50
κρατούµενους. Την ηµέρα της επίσκεψής µας κρατούνταν 68. Εµείς είδαµε τον έναν θάλαµο. Στον
άλλο κρατούνται κυρίως γυναίκες και παιδιά. Στον ίδιο θάλαµο διαπιστώσαµε ότι κρατούνταν
άνδρες, γυναίκες και παιδιά, διαφόρων εθνικοτήτων.
Εντός του θαλάµου µεταξύ άλλων υπήρχαν και 4 γυναίκες γύρω στα 50-60, από τη Γεωργία, οι
οποίες είχαν συλληφθεί το προηγούµενο βράδυ. Το βασικό τους πρόβληµα ήταν ότι δεν ήξεραν
κάποιο δικηγόρο και ότι ήθελαν ξεχωριστό χώρο, «δεν µπορούµε µε τόσους άντρες». Είχαν µια
εφηµερίδα από τη Γεωργία, που την είχαν φέρει µαζί τους.
Υπήρχε µία οµάδα από το Πακιστάν (περίπου 5 άτοµα) : 8 µέρες µέσα, χωρίς δικηγόρο, ‘’Πόσες
µέρες θα µείνουµε εδώ?’’
Υπήρχε επίσης µία οµάδα από το Ιράκ (2-3 µέρες µέσα). ∆εν τους είχαν πάρει αποτυπώµατα και
φωτογραφίες. ‘’∆εν έχουµε είδη υγιεινής’’. Προσάχθηκαν µε άλλους Ιρακινούς, στους οποίους
πήραν δακτυλικά αποτυπώµατα και φωτογραφίες. ‘’Τρώµε 2 φορές τη µέρα. Το φαγητό είναι
χάλια, θέλουµε ψωµί’’.
Υπήρχαν οκτώ Αφγανοί, 6 µέρες µέσα και µια οικογένεια µε ένα αγοράκι, το οποίο κρατούσε το
βιβλίο για τη διαδικασία ασύλου. Υπήρχε µία ακόµα οικογένεια. Κανένας από τους παραπάνω δεν
είχε υποβάλλει άσυλο. Υπήρχε και δεύτερη οµάδα Αφγανών. Ο ένας είχε συλληφθεί στη Σύµη και
ήταν 2 µήνες στα κρατητήρια. Είχε κάνει αίτηση ασύλου στην Αθήνα η οποία είχε απορριφθεί και
τον φέρανε στις Φέρες. Όλοι είχαν κάνει άσυλο αλλά δεν είχε βγει ακόµα η απόφαση. Πήγαν
Αλεξανδρούπολη στην Επιτροπή αλλά εκκρεµεί η απόφαση. Ο ένας ήθελε να πάρει τηλέφωνο
τους δικούς του αλλά δεν είχε λεφτά.
Το κελί ήταν περίπου 30 τετραγωνικά, ενιαίος χώρος, µε πετρόχτιστα κρεβάτια µε κουβέρτες που
καλύπτουν σχεδόν όλο τον θάλαµο. ∆εν είχαν χώρο να περπατήσουν µες στο κελί. Στην πόρτα
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και στο ταβάνι ήταν γραµµένα διάφορα (π.χ. ηµερολόγια- καταµέτρηση ηµερών) µε αραβικό
αλφάβητο.
Υπήρχαν τρία ντους και µία τουαλέτα και ένας νιπτήρας, πολύ βρώµικα. Η καθαρίστρια είπε ότι
τα καθάριζε κάθε µέρα. Όλοι ανέφεραν έλλειψη ειδών υγιεινής. ∆εν τους είχε δει γιατρός. Ο
γιατρός που πηγαίνει καµιά φορά εκεί, κάθε Τρίτη και Πέµπτη είναι στη Βέννα. Οι εξετάσεις
γίνονται σε ένα χώρο 1-2 τ.µ. καθώς δεν υπάρχει ιατρείο. Ο χώρος προαυλισµού είναι πολύ
µικρός (10 τ.µ. περίπου), µε πολύ ψηλό χώρισµα. ‘’Τι προαυλισµός; Χώρος είναι αυτός;’’, µας
είπε ένας αστυνοµικός.
Ο ∆ιοικητής είπε σε 6 µέρες τους βγάζουν έξω χωρίς διαδικασία αντιρρήσεων (δεν γίνονται
καθόλου). Σε 2-3 µέρες καταγράφονται – ο εισαγγελέας απέχει από την ποινική δίωξη. Έπειτα
ακολουθεί διαδικασία διοικητικής απέλασης και µετά από 8 µέρες περίπου τους βγάζουν έξω. Αν
κάποιος κάνει αίτηση για άσυλο κρατείται 2-3 µήνες. ‘’Αν κάνουµε άσυλο την πατάµε’’, µας είπε
ένας κρατούµενος.
‘’Εµείς τους δίνουµε τα ενηµερωτικά βιβλιαράκια για την αίτηση ασύλου, αλλά δεν τους
προτρέπουµε να κάνουν’’, είπε ο διοικητής. ‘’Η Νοµαρχία είναι υπεύθυνη για τα είδη υγιεινής. Έχει
κονδύλι αλλά δεν το κάνει συχνά. ∆εν υπάρχουν διερµηνείς’’. Ζήτησαν από τον FRONTEX, ένα
Νορβηγό αστυνοµικό πακιστανικής καταγωγής που µιλάει 7 γλώσσες να τους βοηθάει µε τη
διερµηνεία. Ο διοικητής θέλει συνεργασία µε τον FRONTEX : ‘’τους έχω ζητήσει γιατρούς,
ψυχολόγους, διερµηνείς’’. Ένας άλλος αστυνοµικός είπε: ‘’Ο FRONTEX είναι για το φαίνεσθαι.
Κάνουν καµιά πτήση µε ελικόπτερο, αλλά τίποτα άλλο. Εµείς καµιά φορά τους στέλνουµε σε
λάθος σηµεία να ψάξουν για διακινητές, γιατί έχουµε και θέµατα κατασκοπείας. Ξέρω εγώ τι
θέλουν αυτοί και φωτογραφίζουν τα σύνορα µας και τι θα τις κάνουν τις φωτογραφίες;’’ ‘’Εµείς
εδώ αντί να κάνουµε τη δουλειά µας, έχουµε καταντήσει νοσοκόµες, ψυχίατροι, κουβαλητές’’,
συνεχίζει ο ίδιος. ‘’Έχουµε σοβαρό πρόβληµα προσωπικού. Η διακίνηση γίνεται σε όλο το ∆έλτα.
Παλιά οι συνθήκες ήταν χειρότερες, οι άνθρωποι έµεναν 3-4 µήνες στα κρατητήρια’’.
Γραµµατέας των Φερών: ‘’Τί να τις κάνουν τις οδοντόβουρτσες; Είχαν και στο Πακιστάν;’’.
Αστυνοµικός : ‘’Έρχονται εδώ και πρέπει να τους µάθουµε την Ευρώπη και τον πολιτισµό’’.
Όσο ήµασταν στο χώρο προαυλισµού, ένας κρατούµενος µέσα από τα κάγκελα, ζήτησε από τον
αστυνοµικό που µιλούσαµε ένα τσιγάρο. Ο αστυνοµικός είπε: ‘ εµείς τους δίνουµε τσιγάρα. Καµιά
φορά τα πουλάνε µεταξύ τους 5 και 10 ευρώ’’.
Όταν ρωτήσαµε αν υπάρχουν κρούσµατα βίας (εννοώντας µεταξύ των κρατούµενων), ο
αστυνοµικός νόµισε ότι ρωτούσαµε αν αυτοί φέρονται άσχηµα στους κρατούµενος και µας
δήλωσε: ‘’Ποτέ δεν υπάρχουν κρούσµατα βίας. Απλά καµιά φορά άµα συλλαµβάνεις συνεχώς τον
ίδιο διακινητή, έ, τότε χρησιµοποιείς βία, γιατί αυτός ο άνθρωπος στην τελική κάνει κακό σε
άλλους ανθρώπους’’. ‘’Μη νοµίζετε ότι δεν κινδυνεύουµε και εµείς. Ξέρετε πόσες φορές έχουν
κάψει αυτοκίνητα και σπίτια συνοριοφυλάκων; Κυρίως οι Γεωργιανοί τα κάνουν αυτά.’’.
Σε συζήτησή µας µε κάποιους κρατούµενους, ρωτήσαµε αν έχουν κάνει άσυλο και µας είπαν
‘’Όχι, γιατί θέλουµε να πάµε αλλού στην Ευρώπη’’.
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Στη συνέχεια, βγαίνοντας από τα κρατητήρια περάσαµε στο κτίριο διοίκησης των Φερών που
ήταν πολύ µικρό και ετοιµόρροπο. Εκεί συναντήσαµε το γιατρό που είχε µόλις έρθει. Ο γιατρός
η

είναι από την 4 ∆.Υ.Π.Ε. και καλύπτει και το ΕΚΠΑ Βέννας και το Συνοριακό κέντρο κράτησης
Τυχερού. Μας είπε για τις εξετάσεις που γίνονται και διάφορα προβλήµατα. ‘’Κάνουµε µαντού,
γενικές αίµατος, δείκτη ηπατίτιδας. ∆εν γίνονται γυναικολογικές εξετάσεις και εξετάσεις AIDS.
Συνήθως έχουν ψώρα και καµιά φορά και φυµατίωση. Αν το µαντού βγει θετικό, τους πηγαίνουµε
στο νοσοκοµείο για ακτινογραφία και περαιτέρω εξετάσεις. ∆εν υπάρχει ξεχωριστός χώρος για να
κάνουµε εξετάσεις. Εγώ κουβαλάω την ιατρική µου τσάντα και το στηθοσκόπιο. Και τα µαντού
εδώ γίνονται. ∆εν γίνονται εξετάσεις πριν µπουν στα κρατητήρια. Εγώ δουλεύω 5 χρόνια µε
σύµβαση έργου και από τον Ιούνιο δεν µου την έχουν ανανεώσει. Πάω και στη Βέννα και στο
Τυχερό αν χρειαστεί. Μια νοσοκόµα στη Βέννα, δουλεύει 8 χρόνια µε σύµβαση. ∆εν
πληρωνόµαστε και έχουµε και οικογένειες. Καµιά φορά αντί να µας ευχαριστήσουν, µας λένε,
άντε που είστε;’’ Ο γιατρός ανέφερε προβλήµατα στην επικοινωνία µε τους κρατούµενους.

Παρατηρήσεις ΕΕ∆Α
Οι συνθήκες κράτησης ήταν άθλιες. ∆εν υπήρχε φωτισµός, αερισµός, θέρµανση του χώρου. Πολύ
αρνητική εντύπωση µας προκάλεσε το γεγονός ότι κρατούνταν στον ίδιο χώρο άνδρες µε
γυναίκες και παιδιά. ∆υνατότητα προαυλισµού δεν υπήρχε ουσιαστικά. Επίσης διαπιστώσαµε ότι
η διανοµή ειδών υγιεινής προς τους κρατούµενους ήταν από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Οι
κρατούµενοι βρίσκονταν σε πλήρη σύγχιση αναφορικά µε τα δικαιώµατά τους και το χρόνο
κράτησής τους. Στο κρατητήριο αυτό διαπιστώσαµε από κάποιους αστυνοµικούς απαξιωτική
στάση απέναντι στους µετανάστες που οι ίδιοι την δικαιολόγησαν σε λόγους που αφορούν
αφενός στις άθλιες εργασιακές συνθήκες που ισχύουν και για αυτούς και αφετέρου στην
υποτιθέµενη κατώτερη πολιτισµική κατάσταση των µεταναστών.
Οιονεί ΕΧΠΑ Βέννας, Ροδόπη (Παρασκευή, 27/11/2009)
Στον εν λόγω χώρο κράτησης µας συνόδευσε ο Ταξίαρχος κ. Κοκµωτός καθώς και ο ∆ιοικητής
του Τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, στην δικαιοδοσία του οποίου ανήκει το άνω κέντρο
κράτησης, Υπαστυνόµος κ. Μαυρογιάννης.
Το κτήριο στο οποίο στεγάζεται ο χώρος κράτησης είναι ένα παλιό κτήριο του Αγροτικού
Συνεταιρισµού. Το 2000 συγκροτήθηκε το τµήµα της συνοριοφυλακής Σαπών. Το 2002, λόγω του
αυξηµένου αριθµού των προς κράτηση αλλοδαπών αναζητήθηκε προσωρινή λύση και
χρησιµοποιήθηκε από το εν λόγω τµήµα η παλιά αποθήκη της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισµών που παραχώρησε η Νοµαρχία Ροδόπης στη Βέννα, µε δυναµικότητα 220 άτοµα,
και έκτοτε λειτουργεί ως χώρος κράτησης.
∆ίπλα από το κέντρο υπάρχουν ερείπια παλιών κτηρίων και χωράφια. Το κέντρο είναι
αποµονωµένο. ∆εν υπάρχει πουθενά κανένα διακριτικό που να υποδηλώνει που βρισκόµαστε και
ποια η χρήση του εν λόγω χώρου. Έχει µια υποτυπώδη περίφραξη σε όλη την έκταση. Στην αυλή
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υπάρχει ένα κιόσκι όπου κάθονται οι αστυνοµικοί. Από την πίσω πλευρά του κτηρίου περνούν οι
γραµµές του τρένου.
Υπάρχουν 7 θάλαµοι στη σειρά, από τους οποίους οι 6 είναι κελιά κράτησης, ενώ ο 7

ος

περιλαµβάνει ένα µικρό γραφείο που χρησιµοποιεί η Μ.Κ.Ο. Γιατροί Χωρίς Σύνορα και αποθήκη.
Στην αντίθετη πλευρά του κτηρίου βρίσκεται ο χώρος προορισµένους για τους φύλακες. Επίσης
υπάρχει ένα µικρό φυλάκιο σκοπιάς. Το κτήριο δεν έχει ανακαινιστεί, βαφτεί, κλπ πριν από το
2000. Μέχρι πριν λίγες µέρες, στα χωράφια µπροστά από τη σκοπιά και το χώρο του
προαυλισµού βγαίνανε λήµµατα από το βόθρο που υπάρχει εκεί. Μύριζε πολύ άσχηµα. Η
Νοµαρχία έκανε βιολογικό καθαρισµό. Στο χώρο του προαυλισµού έχουν σπάσει στο παρελθόν
σωλήνες αποχέτευσης, η επισκευή των οποίων καθυστέρησε πάρα πολύ.
Ο προαύλιος χώρος είναι περιτοιχισµένος από έναν ψηλό τοίχο περίπου 4 µέτρα, ο οποίος
εµποδίζει στον προαυλιζόµενο κάθε επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον. Πάνω από τον τοίχο
είναι τοποθετηµένοι πάσσαλοι 1,5 µέτρα τουλάχιστον. Βγαίνοντας από το κελί για το προαύλιο
κατεβαίνεις ένα µεγάλο σκαλί.
Όλα τα κελιά είναι ψηλοτάβανα και σκοτεινά. Στην πίσω πλευρά έχουν ένα µικρό παράθυρο µε
κάγκελα από το οποίο δεν µπαίνει καν φως. Στην µπροστινή πλευρά υπάρχουν κάγκελα από
πάνω µέχρι κάτω, έπειτα ένας µικρός χώρος περί τα 3 τ.µ. και στη συνέχεια είναι η εξωτερική
µεταλλική πόρτα. Επίσης στον µπροστινό τοίχο υπάρχει ένα υπερυψωµένο παράθυρο µε
κάγκελα, στο οποίο υπήρχαν άτοµα σκαρφαλωµένα, ώστε να βλέπουν φως και ενδεχοµένως να
αναπνέουν καθαρό αέρα.
Είδαµε όλους τους θαλάµους. Υπήρχαν 15 – 25 άτοµα σε κάθε θάλαµο. Στα κελιά και στον
προαύλιο χώρος έχει χαραγµένα συνθήµατα σε αραβικό αλφάβητο. Οι τουαλέτες και τα ντους
είναι µέσα στα κελιά, αλλά δεν έχουν χώρισµα/ πόρτα και είναι πολύ βρώµικα.
Χώρες προέλευσης: Πακιστάν, Μιανµάρ, Αφγανιστάν, Ιράκ, Κούρδοι, Αλβανοί, Γεωργιανοί,
Σοµαλοί. Κάποιοι από Πακιστάν, σύµφωνα µε τους αστυνοµικούς δηλώνουν ότι είναι από τη
Μιανµάρ για να πουν ότι είναι από χώρα µε πρόβληµα.
Στο πρώτο κελί µας έδειχναν την ψώρα στα χέρια και το κορµί τους. Ένας Κούρδος, ο οποίος
µόλις είχε αποφυλακιστεί, έλεγε είναι χειρότερα από φυλακή: ‘’Άνθρωποι είµαστε, όλοι κάνουν
λάθη, και ο Χριστός έκανε, δεν αξίζουµε τέτοια συµπεριφορά. Μια φορά στις τρεις µέρες µας
βγάζουν για ήλιο. Ξυραφάκι 1 για 4-5 άτοµα. Εγώ έχω 1 µήνα να ξυριστώ, είµαι αρκούδα’’. Ένας
άλλος µας έδειξε χαρτί των Γ.Χ.Σ. για την κρισιµότητα της κατάστασης της υγείας του.
Το πρώτο κελί ήταν στρωµένο µε βρώµικα κιλίµια. Σηµάδια και µυρωδιά καµένου. Καίνε χαρτόνια
για να ζεσταθούν και να κάνουν τσάι και γεµίζει όλος ο χώρος καπνό. Υπήρχε κρατούµενος µε
άσθµα, ο οποίος παραπονέθηκε για τις αναθυµιάσεις από τα καµένα χαρτόνια. ‘’Ε τότε, µην καίτε
χαρτόνια’’, είπε ο ∆ιοικητής του τµήµατος Σαπών.
Σε ένα κελί βρίσκονταν 3 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Όταν είπαµε στους αστυνοµικούς για τα ανήλικα
που δήλωσαν σε εµάς 16 ετών, ένας αστυνοµικός µας είπε: ‘’Σε µας δήλωσαν 19 για να φύγουν
νωρίτερα. Όταν φύγετε, πάλι τόσο (19) θα πουν’’. Σε κάποια κελιά, κάποιος έκανε µπάνιο.
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Ένας Ιρακινός µας ρώτησε ‘’γιατί µόνο εµάς τους Ιρακινούς στέλνουν πίσω; Όλα τα παιδιά στο
κελί αυτό ρωτάνε. Έχουν έρθει και άλλοι σαν εσάς να µας δουν. Εσείς τι είστε; ΟΗΕ;’’ Ένας
άλλος, Πακιστανός: ‘’Είµαι 36 µέρες εδώ και ο άλλος έφυγε στις 38. Θα φύγω και εγώ τώρα?
Αυτοί εδώ (δείχνοντας διπλανούς του), είναι 40 µέρες. Γιατί δεν τους βγάζουν?’’

Προβλήµατα που αναφέρει η αστυνοµία
Σύµφωνα µε τους αστυνοµικούς οι µετανάστες κρατούνται το πολύ 3 µήνες, µετά αφήνονται
ελεύθεροι µε εντολή απέλασης. ∆εν γίνονται εκδόσεις αναζητήσεων, ούτε αντιρρήσεις όσο είναι
ακόµα µέσα. ∆εν κάνουν όλοι αίτηση ασύλου για να φύγουν νωρίτερα.
‘’Οι Νοµαρχίες δεν θέλουν να έχουν τα κέντρα κράτησης. ∆ε θέλουν τη βαβούρα. Κανονικά θα
έπρεπε να αναλαµβάνει η Νοµαρχία τα έξοδα σίτισης και φροντίδας αλλά δεν γίνεται σχεδόν
ποτέ. Έχουν οδοντόβουρτσα. Αλλά αν έχουµε κάποιο πρόβληµα αργούν να το λύσουν. Π.χ.
έσπασε η βρύση και ήρθε υδραυλικός µετά από 1 εβδοµάδα. Για µας οι κρατούµενοι λένε : ‘Good
Police’ γιατί τους φερόµαστε καλά. Προαυλίζονται ανά θάλαµο, όχι καθηµερινά. Τώρα έχουµε
115. Κάποτε ήταν εδώ 1100. Εργάζονται 5 – 6 αστυνοµικοί στις βάρδιες. Το τµήµα Σαπών έχει
60 άτοµα για όλα τα καθήκοντα. Οι κρατούµενοι ηρεµούν κιόλας εδώ. Ταλαιπωρηµένοι καθώς
είναι λένε ‘θα κάτσω λίγο, να φάω και να συνεχίσω’. Το βλέπουν σαν όαση. Να καρδαµώσουν
λίγο για να συνεχίσουν.
∆ιενέξεις έχουν κυρίως οι Ιρακινοί µε τους άλλους. Τους διαχωρίζουµε.”
Ο ένας αστυνοµικός είπε ότι τους διαχωρίζουν και προλαβαίνουν τους καβγάδες, ο άλλος είπε ότι
τσακώνονται τόσο πολύ που κόβουν αυτιά – ‘’πάµε στο γιατρό µε το αυτί στο χέρι και λέει ‘κάντο
κοµπολόι’’. ‘”Τη µέρα όλα είναι αλλιώς – τη νύχτα όταν σβήνουν τα φώτα είναι το πρόβληµα.
Κινδυνεύουµε και εµείς που πάµε να τους χωρίσουµε.’’
“Το πρόβληµα µε το φαγητό είναι ότι, οι ταβέρνες λένε ‘µε 5,80 τι να ταΐσουµε’ και οι κρατούµενοι
παραπονιούνται ότι ‘το φαί είναι λίγο’. Τρώνε 3 φορές την ηµέρα.”
∆εν υπάρχει καθαρίστρια, µόνοι τους ότι κάνουν οι κρατούµενοι στα κελιά και οι αστυνοµικοί στο
κτήριο. “Μέχρι πλακάκια βάλαµε και πήραµε τηλεόραση απ την τσέπη µας. Θα θέλαµε µια
βιβλιοθήκη για να περνούν το χρόνο τους διαβάζοντας, αφού δεν έχουν δραστηριότητες όπως
γήπεδο βόλεϊ, ποδοσφαίρου κλπ.
Προσεύχονται κάθε µέρα. Στις γιορτές τους (π.χ. Ραµαζάνι) τρώνε άλλη ώρα τα γεύµατα.
Μετά από κάποιο καιρό, µπαίνεις στην ‘πολιτισµική διαδικασία’ και κάνεις τα πράγµατα
αυτονόητα. Στην αρχή δεν ήξερα.
Θέλουµε δυνάµεις εδάφους, Να έρθουν οι ειδικοί φρουροί να φυλάσσουν και εµείς να κάνουµε
περιπολίες. Η λύση είναι αυτοτελής διοίκηση και βούληση σε κεντρικό επίπεδο µε διάφορα
προγράµµατα. Οι πρώτοι που το βιώνουµε στο πετσί µας είµαστε εµείς, 365 µέρες και νύχτες.
Τις µεταφράσεις τις κάνουν οι παλιοί και εµείς ότι ξέρουµε από αγγλικά. ∆ε χρησιµοποιούµε
µεταφραστή γιατί κατά τεκµήριο µας εκθέτει αν δεν είναι αντικειµενικός. Μπορεί άλλα να ρωτάω
και άλλα να λέει.
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Εξετάσεις δεν κάνουν προκαταβολικά. Έχουµε µικρό ιατρείο – δεν έχουµε γιατρό. Υπάρχει χώρος
των Γ.Χ.Σ. αλλά είναι µόνο ένας ψυχολόγος. Το ότι δεν έχουµε κολλήσει και εµείς ακόµα…. .
Ζητάµε γιατρό και διαµόρφωση του χώρου. Ξεχωριστό χώρο για τους καινούριους, να µην
συναντιούνται µε τους παλιούς σε περίπτωση που έχουν κάτι που κολλάει. Να µπαίνουν µε τους
παλιούς αφού περάσει ο κρίσιµος χρόνος π.χ. µια βδοµάδα. Είναι από τη φύση τους
βρωµιάρηδες, δεν αγαπάν το νερό όσο εµείς. Πριν λίγες µέρες ήταν χειρότερα. ∆ε στεκόσουν από
τη µπόχα, άνοιγες την πόρτα του κελιού και ερχόταν αέρας που βρωµούσε.
Η πίσω πλευρά είναι πιο προβληµατική, περνάει τρένο, κίνδυνος αποδράσεων κρατουµένων, δεν
έχει καλή φρούρηση από πίσω.
Στα κελιά οι κρατούµενοι όλοι ξέρουν ο ένας για τον άλλο πόσες µέρες είναι εκεί. Όταν τους πάνε
για απέλαση στην Τουρκία, όλοι λένε ότι είναι Παλαιστίνιοι γιατί τους Παλαιστίνιους δεν τους
επαναπροωθούν οι Τούρκοι, αντίθετα µε τους Ιρακινούς και τους αφήνουν να ξαναπεράσουν
Ελλάδα. Έχουµε όλη την ευθύνη της φρούρησης των κρατουµένων και αν αποδράσουν έχουµε
ποινική ευθύνη.”

Παρατηρήσεις ΕΕ∆Α
Αστυνοµικοί και κρατούµενοι δηλώνουν ότι ο χώρος είναι φοβερά βρώµικος, γεµάτος ποντίκια και
κατσαρίδες και το καλοκαίρι φίδια. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβληµα µε το κρύο, µολονότι οι
αστυνοµικοί µας είπαν ότι θερµαίνονται κανονικά τα κελιά. ∆ιαπιστώσαµε πλήρη απουσία
θέρµανσης. Οι συνθήκες κράτησης, ο φωτισµός και ο αερισµός παραπέµπουν µε µεσαιωνικού
τύπου µπουντρούµια και οι συνθήκες υγιεινής είναι ανύπαρκτες σε βαθµό που να κινδυνεύει
σοβαρά η σωµατική και πνευµατική υγεία των κρατουµένων και των εργαζοµένων. Το
αποπνικτικό της ατµόσφαιρας επιτείνεται και από το γεγονός ότι οι κρατούµενοι καίνε συνέχεια
χαρτιά για να ζεσταθούν.
Η αποστολή ψυχολόγου από τους Γ.Χ.Σ. είναι άστοχη. καθώς επείγει η υγειονοµική µέριµνα είναι
σε άλλους τοµείς.
Υπήρξαν πολλές καταγγελίες για τους δικηγόρους και από τους αστυνοµικούς και από τους
κρατούµενους (ένας είπε ότι έδωσε πάνω από 3.500 ευρώ και ακόµα είναι µέσα). Οι µεν
αστυνοµικοί λένε ότι οι δικηγόροι τους παίρνουν πολλά λεφτά για την αίτηση ασύλου, χωρίς να
τους εξηγήσουν τίποτα και χωρίς να ξαναεµφανιστούν σε µερικές περιπτώσεις. Και µετά οι
κρατούµενοι τα ρίχνουν στην αστυνοµία: ‘’Για όλα φταίει η αστυνοµία στο τέλος’’, είπαν οι
αστυνοµικοί. Οι κρατούµενοι, συνέχεια φώναζαν ‘’ Αφού έχω πληρώσει δικηγόρο, γιατί δεν
βγαίνω από εδώ; Γιατί δεν µε αφήνουν;’’

Εγκαταλελειµµένο οιονεί ΕΧΠΑ Πέπλου (Παρασκευή 27/11/2009 και Σάββατο 28/11/2009)
Οι διαφορετικές απόψεις σχετικά µε το αν λειτουργεί ο χώρος φύλαξης στον Πέπλο καθώς και οι
πρόσφατες αναφορές οργανώσεων, µας ώθησαν να τον επισκεφτούµε 2 φορές.
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Από κάτοικο της περιοχής πληροφορηθήκαµε τα εξής: «Έχει καθόλου µετανάστες στην περιοχή;»
ρωτάµε. «Έναν σωρό» αποκρίνεται εκείνος για να συνεχίσει, «Τώρα βέβαια έχει λιγότερους από
το καλοκαίρι. Τότε έρχονται οι περισσότεροι. Κοιµούνται εδώ έξω κριµένοι κατά µήκος των
γραµµών του τρένου. Αλλά και τώρα αν πάµε θα βρούµε σίγουρα». Τον ρωτάµε να µας πει πότε
έκλεισε το κέντρο. «Έχει ένα χρόνο» αποκρίνεται εκείνος µε σιγουριά. «Και από τότε δεν έχει
έρθει ξανά κανείς»; «Κανείς» λέει εκείνος. «Από πότε υπάρχει το κέντρο εδώ;» είναι η επόµενη
µας ερώτηση. «Από το 2001» λέει εκείνος. «Και λειτουργεί συνέχεια;». «∆εν σταµάτησε ποτέ πριν
κλείσει. Ένα χειµώνα µε χιόνια είχαν αποκλιστεί µια βδοµάδα. ∆εν είχαν τίποτα. Είχαν ξεµείνει και
από φαγητό. Ένα βράδυ έρχονται οι συνοριοφύλακες χτυπάνε την πόρτα στο σπίτι και µου
ζητάνε φαγητό να φάνε. Τους έδωσα ότι είχαµε, έβαλα την γυναίκα µου και µαγείρεψε. Πήραν τα
φαγητά και πήγαν απέναντι να φάνε». «Οι άνθρωποι που ήταν µέσα είχαν να φάνε;» ρωτάµε.
«∆εν είχαν, αφού δεν µπορούσε να έρθει ούτε ο στρατός» απαντάει εκείνος. Το κέντρο είναι
πράγµατι εγκαταλελειµµένο.

Ο χώρος κράτησης αποτελεί το κεντρικό κτήριο τους συµπλέγµατος. Είναι η παλιά αποθήκη του
ΟΣΕ. Είναι χωρισµένος σε τρία δωµάτια. Έχει παντού αραβικές επιγραφές. Κατά µήκος της
εσωτερικής πλευράς του κτηρίου υπάρχουν ψηλά κάγκελα µέχρι την οροφή τα οποία σχηµατίζουν
έναν διάδροµο σαν κλουβί. ∆ιακρίνουµε τρεις σιδερένιες πόρτες. Κάθε µία οδηγεί σε δωµάτιο. Τα
δωµάτια χωρίζονται µεταξύ τους από µεσοτοιχίες των οποίων τα ενδιάµεσα ανοίγµατα έχουν
κλειστεί µε συνθετικά πλαστικα πανό ή µε συρµατόπλεγµα.
Σε κάθε χώρο υπάρχουν τουαλέτες και µας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι έχουν γίνει έργα,
µάλιστα στο ένα δωµάτιο έχει µείνει µια στηµένη σκαλωσιά. Θα περίµενε κανείς να βρει έναν
εγκαταλελειµµένο χώρο ο οποίος θα φέρει τα σηµάδια της χρήσης του. Είναι σαφές ότι έγιναν
έργα αφότου έκλεισε θεωρητικά ο χώρος.
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Στο εξωτερικό του συµπλέγµατος διακρίνουµε τα γραφεία των συνοριοφυλάκων τα οποία
στεγάζονταν αφενός στην εξωτερική άκρη του κυρίως κτηρίου, αφετέρου σε κοντείνερ ακριβώς
δίπλα.

η

Την 2 φορά επισκεφτήκαµε τον εν λόγω χώρο µε την σύµβουλο του Υπουργείου και τον
Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Αλεξανδρούπολης, όπου µας ξενάγησε ο πρώην διοικητής του κέντρου.
Στις εξωτερικές πόρτες υπήρχαν συνθήµατα σε αραβικό και λατινικό αλφάβητο. Οι θάλαµοι ήταν
ψηλοτάβανοι και σκοτεινοί και είχαν ελάχιστα παράθυρα. Στις σιδερένιες πόρτες υπήρχε ένα
µικρό παράθυρο.
Σύµφωνα µε τα

όσα µας είπαν οι αρχές «Ο Πέπλος είναι µια παλιά σιταποθήκη που

χρησιµοποιήθηκε ως χώρος κράτησης µέχρι το 2005 οπότε και έκλεισε. Έχει φιλοξενήσει µέχρι
150 άτοµα. Το 2008 άνοιξε για 1 – 2 µήνες εκτάκτως. Παλιά ήταν ένας ενιαίος χώρος ο θάλαµος
κράτησης, αλλά πριν κλείσει έβαλαν διαχωριστικά και δηµιουργήθηκαν έτσι 3 χώροι. Έφτιαξαν
καλύτερα και τις τουαλέτες. Η θέρµανση είχε πρόβληµα. Κάποτε είχαν κλείσει οι δρόµοι από το
χιόνι και ήρθε άρµα για να φέρει φαγητό στους κρατούµενους οι οποίοι είχαν µείνει 2 -3 µέρες
νηστικοί. Φαγητό παρεχόταν 3 φορές την ηµέρα, συνήθως σάντουιτς. Το ελληνικό κράτος δίνει 71
ευρώ στην τουρκική κυβέρνηση για κάθε άτοµο που επιστρέφει σε τουρκικό έδαφος Κρίµα που το
χωριό µας έγινε γνωστό για τους λαθροµετανάστες. Καµιά φορά τους βλέπεις να περνάνε µε τα
πόδια µέσα από το χωριό».
Συνοριακό Φυλάκιο Κήπων Έβρου (Σάββατο, 28/11/2009)
Κατά την επίσκεψή µας στο εν λόγω φυλάκιο µας συνόδευσε ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής
Αλεξανδρούπολης και η ειδική σύµβουλος του Υπουργείου. Εκεί είδαµε ένα από τα περάσµατα
του ποταµού και τις εγκαταλελειµµένες φουσκωτές και ξύλινες βάρκες. Οι συνοµιλητές µας, µας
πληροφόρησαν ότι η παρουσία της FRONTEX στον Έβρο συνίσταται στην συµµετοχή σε
συγκεκριµένες ασκήσεις, όπως η SATURN το 2009 POSEIDON LAND, που προβλέπεται για το
2010, οι οποίες όµως δεν καλύπτουν όλο το χρονικό διάστηµα του έτους και πολλές φορές δεν
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συµπίπτουν µε τους µήνες που υπάρχει η µεγαλύτερη δραστηριότητα διακινητών, όπως το
Σεπτέµβρη. Υπάρχει ένας µόνιµος αστυνοµικός στους κήπους, ο οποίος είναι εξαιρετικά χρήσιµος
γιατί διασυνδέεται µε τις βάσεις πληροφοριών άλλων χορών. Επίσης η FRONTEX παρείχε
σύγχρονο

εξοπλισµό,

όπως

αποσπασµατικά

ένα

ελικόπτερο

καθώς

και

σύγχρονους

παλµογράφους (Heart Beat Detectors). Τα µηχανήµατα όµως αυτά δεν βρίσκονταν πια εκεί.
Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού (Σάββατο, 28/11/2009)
Κατά την επίσκεψή µας στο εν λόγω τµήµα µας συνόδευσε ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής
Αλεξανδρούπολης και η ειδική σύµβουλος του Υπουργείο. Είναι ένα µικρό ισόγειο κτήριο. Ήταν
αποθήκη σιταριού της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών και παραχωρήθηκε από τη Νοµαρχία.
Ο νοµάρχης πριν κάποια χρόνια ήθελε να το κλείσει και να κτίσει καινούριο σε διπλανό χωριό,
όµως οι κάτοικοι αντέδρασαν και το έργο ανεστάλη.
Από την µπροστινή είσοδο µπαίνει κανείς στα γραφεία των αστυνοµικών και από την πίσω πόρτα
βγαίνει στο χώρο των 2 κελιών. Υπάρχουν κάµερες παρακολούθησης µέσα στα κελιά. Συνολικά
κρατούνταν 33 άτοµα. Κάποτε είχαν φτάσει µέχρι τα 80.
∆εν υπάρχει καθαρίστρια, ενώ ο γιατρός είναι ο ίδιος που καλύπτει τις Φέρρες και τη Βέννα. Το
αποχετευτικό σύστηµα δεν λειτουργεί µε αποτέλεσµα να πληµµυρίζουν οι θάλαµοι µε τα λήµµατα
και να λερώνονται τα στρώµατα από τις ακαθαρσίες. Τα στρώµατα ήταν σε υπερυψωµένο
τσιµεντένιο πεζούλι και κάποια στο πάτωµα.
∆εν υπήρχε καθόλου χώρος προαυλισµού και οι κρατούµενοι δεν προαυλίζονταν. Το τµήµα δεν
είχε κάποια εξωτερική περίφραξη, ούτε διακριτά ότι εκεί κρατούνται αλλοδαποί. Τα κελιά είχαν
από ένα παράθυρο που έβλεπε στην πίσω πλευρά του τµήµατος.
Η Νοµαρχία προσφέρει 2 γεύµατα την ηµέρα. ∆εν υπάρχουν είδη υγιεινής, ούτε και φάρµακα,
ενώ οι κρατούµενοι µας δήλωσαν ότι σπάνια ή και καθόλου ερχόταν γιατρός.
Μέσος όρος παραµονής ήταν οι 15 ηµέρες, αλλά ένας Ιρακινός δήλωσε ότι κρατούνταν επί 72
µέρες. Στο πρώτο κελί ήταν 2 ανήλικοι, αλλά οι αστυνοµικοί µας είπαν ότι είχαν δηλώσει 18. Ένας
Ιρανός δηµοσιογράφος που είχε δύο µέρες εκεί. Είχε κάνει αίτηση ασύλου στην Τουρκία και είχε
µαζί του πολλά συνοδευτικά έγγραφα από την UNHCR διαφόρων χωρών. Ένας Ρώσος, ήθελε να
πάει στην Αθήνα στη γυναίκα του. Είχε ρωσικό διαβατήριο, αλλά όχι βίζα, ενώ οι αστυνοµικοί
ισχυρίζονταν ότι ο Ρώσος πρόξενος δεν ενδιαφέρθηκε και ότι τα χαρτιά του ήταν στην Αθήνα.
Στο δεύτερο κελί ήταν 2 οικογένειες. Συνολικά 6 παιδιά 3 έως 16 χρονών. Μας έδειξαν µια
ληγµένη οδοντόκρεµα. ∆εν είχαν σαπούνια και σαµπουάν. Τα 2 παιδιά είχαν σοβαρά
δερµατολογικά προβλήµατα, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι κρατούµενοι. Ένας άντρας είχε
προβλήµατα καρδιάς και ταχυπαλµία. Μας έδειξε τα φάρµακά του. Μια γυναίκα είχε καλυµµένο το
στόµα και τη µύτη της µε µάσκα γιατί είχε δερµατολογικό πρόβληµα στα χείλη.
Έξω από το παράθυρο του κελιού µε τις οικογένειες, υπήρχε ένα πράσινος κάδος απορριµµάτων.
Οι κρατούµενοι των δύο κελιών δεν επικοινωνούσαν – ‘’δεν µπερδεύονταν’’. Οι περισσότεροι δεν
είχαν καταθέσει αίτηση για άσυλο, ούτε ήξεραν κάποιο δικηγόρο. Οι αστυνοµικοί µας είπαν ότι
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κρατούνται εκεί το πολύ 3 µήνες και µετά αφήνονται ελεύθεροι µε εντολή αποχώρησης από την
χώρα εντός 30 ηµερών.

Παρατηρήσεις ΕΕ∆Α
Το συνοριακό φυλάκιο Τυχερού είναι µακράν ο χειρότερος χώρος κράτησης καθώς φιλοξενείται
σε ένα εξαιρετικά µικρό και παλιό κτήριο που καταρρέει, χωρίς το παραµικρό εκατοστό αυλής.
Οι τουαλέτες ήταν πολύ βρώµικες, οι χειρότερες που είχαµε δει µε σοβαρό κίνδυνο µόλυνσης.
Ακόµα και οι αστυνοµικοί εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την προσωπική τους υγεία.
Τµήµα Συνοριακής φύλαξης Σουφλίου (Σάββατο, 28/11/2009)

1

Κατά την επίσκεψή µας στο εν λόγω τµήµα µας συνόδευσε ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής
Αλεξανδρούπολης και η ειδική σύµβουλος του Υπουργείου.
Είναι πιο καινούριες οι εγκαταστάσεις και έχει καλύτερο προαύλιο χώρο από τα άλλα, καθώς και
καλύτερη περίφραξη. Στην αυλή υπήρχε ένα τζιπ της οµοσπονδιακής θηροφυλακής. Οι
αστυνοµικοί µας είπαν ότι κάποια στιγµή ένας θηροφύλακας έπιανε τις συχνότητές τους και
ειδοποιούσε τους διακινητές από πού να περάσουν. Το τζιπ είχε κατασχεθεί αρχικά, µετά
αποδόθηκε, αλλά δεν ήρθαν από τη θηροφυλακή να το πάρουν.
Υπήρχαν τρία κελιά. Τα δύο δίπλα - δίπλα στο ίδιο κτήριο που ήταν αρκετά παλιό και το τρίτο στο
άλλο κτήριο. Στο τρίτο κελί την ώρα που πήγαµε κρατούνταν 3 διακινητές. Η χωρητικότητα των
κρατητηρίων είναι για 26 άτοµα συνολικά.
Στα δύο κελιά υπήρχαν συνολικά 48 άτοµα. Στο πρώτο κελί υπήρχαν 5 γυναίκες µε 3 µωρά από
1 έως 3 ετών (2 κορίτσια – 1 αγόρι) και διάφοροι ενήλικες άντρες. Τα κρεβάτια ήταν πετρόχτιστα
µε στρώµατα και κουβέρτες, αλλά σίγουρα δε έφταναν για όλους. ∆εν υπήρχε πολύς χώρος να
περπατήσουν στο κελί. Οι µητέρες ήταν από Παλαιστίνη και µας ζήτησαν πάνες, µπισκότα και
γιατρό για τα µωρά. Ένας Ιρακινός έκανε διερµηνεία σε µας εκ µέρους ενός φίλου του και µας
ρωτούσε πότε θα βγει.
Τα δύο κελιά είχαν ανοιχτές τις πόρτες όταν πήγαµε και µπορούσαν έτσι οι κρατούµενοι από το
ένα να πηγαίνουν στο άλλο. Έξω από τα κελιά υπήρχε ένας µικρός χώρος όπου ήταν και οι 2
τουαλέτες. Οι τουαλέτες ήταν πιο καθαρές από τα άλλα κρατητήρια που είδαµε και είχαν µέσα
ντουζιέρα. Στο δεύτερο κελί ήταν µόνο ενήλικες άντρες αλλά υπήρχε το ίδιο πρόβληµα
συνωστισµού.
Οι γυναίκες και τα παιδιά προαυλίζονται κάθε µέρα. Οι υπόλοιποι ανά 2 – 3 µέρες αν δεν είναι
πολλοί, γιατί ο προαυλισµός γίνεται µε συνοδεία αστυνοµικών. Όταν δεν έχουν διακινητές βάζουν
τις οικογένειες και τα παιδιά στο χώρο που κρατούνταν την µέρα της επίσκεψης οι διακινητές.

1

Στην προαναφερθείσα υπόθεση SD κατά Ελλάδας, που εξετάστηκε από το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου κρίθηκε ότι οι συνθήκες κράτησης στο εν λόγω Τµήµα
Συνοριακής Φύλαξης κατά την επίδικη περίοδο δεν συνάδουν µε το άρθρο 3 της ΕΣ∆Α, δηλαδή ότι
συνιστούν βασανιστήριο, απάνθρωπη ή ατιµωτική µεταχείριση.
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∆εν υπήρχε γιατρός και υπήρχε η ίδια έλλειψη ειδών υγιεινής, όπως και στο Τυχερό. Επίσης στον
χώρο κράτησης βρίσκονταν µόνον αστυνοµικά όργανα. Στο γραφείο υπάρχει οθόνη η οποία
δείχνει τον χώρο που κρατούνται οι µετανάστες. Προφανώς έχει τοποθετηθεί κάµερα στο
εσωτερικό των κελιών.
Έξω από το Σουφλί είδαµε µια παλιά µικρή πέτρινη αποθήκη που είχε λειτουργήσει κάποτε ως
χώρος κράτησης.

Παρατηρήσεις ΕΕ∆Α
∆ιαπιστώσαµε ότι παρόλο που ο χώρος ήταν κάπως καλύτερος και πιο καινούριος και πάλι
συστεγάζονται φύρδην µείγδιν άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Κατά την επίσκεψή µας διαπιστώσαµε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα έλλειψης διερµηνέων
καθώς και µε την πρόσβαση των δικηγόρων. Συγκεκριµένα απαιτείται µια σειρά εξαιρετικά
χρονοβόρων διαδικασιών προκειµένου να έρθει ο δικηγόρος σε επαφή µε τον πελάτη του καθώς
προϋπόθεση της επίσκεψης είναι η προηγούµενη χορήγηση άδειας από τον Υπασπιστή της
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης της Αλεξανδρούπολης, η οποία για να χορηγηθεί µπορεί να πάρει από
3 έως 6 ηµέρες.
Τµήµα συνοριακής φύλαξης Ισαακίου (Σάββατο, 28/11/2009)
Στην νότια διασταύρωση για ∆ιδυµότειχο µετά από το χωριό Ψαθάδες µας περιµένει τζιπάκι της
συνοριοφυλακής µετά από τηλεφώνηµα του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή Αλεξανδρουπόλεως.
Υπήρχαν δυο κρατούµενοι και ένας τρίτος ο οποίος µόλις είχε συλληφθεί µε πλαστά έγγραφα και
ανακρινόταν. Μας άφησαν να τον δούµε και αυτόν. Ο αναπληρωτής διοικητής που µας
υποδέχτηκε µας είπε ότι δεν υπάρχουν πολλοί κρατούµενοι γιατί η πολιτική του τµήµατος είναι να
τους στέλνει στο κέντρο φύλαξης του Φυλακίου Κυπρίνου το πολύ σε 24 ώρες µετά την
προσαγωγή τους. Εκεί κάνουν και τις όποιες ιατρικές εξετάσεις. Εάν δε τύχει και συλληφθούν
πολλά άτοµα και δεν χωράνε στα κρατητήρια, τα πάνε κατευθείαν στο Φυλάκιο. Η δύναµη του
τµήµατος ανέρχεται στα 67 άτοµα.
Το τµήµα είναι ένα παλιό δηµοτικό σχολείο το οποίο σαφώς και δεν εµπίπτει στις νόρµες που
προβλέπονται για την ασφαλή λειτουργία τµήµατος συνοριακής φύλαξης. Ξεκίνησε να λειτουργεί
το 1999.
Στην είσοδο υπάρχει ένα µεγάλο χολ και ένας λευκός τοίχος στην µέση του οποίου είναι
ζωγραφισµένη, πιθανόν µε µαρκαδόρο, µια µεζούρα για την µέτρηση του ύψους των
κρατουµένων. ∆εξιά του βρίσκονται τα γραφεία των αστυνοµικών τα οποία είναι δύο σε αριθµό.
Αριστερά στον διάδροµο βρίσκονται τα κρατητήρια. Στο ένα µπορούν να κρατηθούν εννέα άτοµα.
Στο άλλο πέντε. Τα στρώµατα είναι στρωµένα κάτω και υπάρχει θέρµανση. Η κατάσταση της
τουαλέτας και του µπάνιου είναι κακή από θέµα συντήρησης και το νερό τρέχει συνέχεια. ∆εν
υπάρχουν άτοµα στο κελί.
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Ο διοικητής σπεύδει να υπογραµµίσει, «Το κτήριο δεν είναι όπως πρέπει. Ήταν σχολείο. Τα
κρατητήρια δεν είναι ασφαλή ούτε για τους αστυνοµικούς, αλλά ούτε και τους ίδιους τους
κρατούµενους. Πρέπει να γκρεµιστούν οι τοίχοι και να µπουν κάγκελα. Τα καλοριφέρ πρέπει να
εντοιχιστούν καθώς και ο θερµοσίφωνας». Στον τοίxο, ανάµεσα σε διάφορες αραβικές επιγραφές
διακρίνω µια φράση στα γαλλικά. «Marche ou crève» «Περπάτα ή ψόφα» η ακριβής της
µετάφραση…
Στο βάθος του διαδρόµου µετά τα κελιά υπάρχει και µία αποθήκη. Όπως µας εξηγεί ο διοικητής,
έχουν ζητήσει χρήµατα για τα έργα, έχουν πάρει και προσφορές από εργολάβους, αλλά κανένας
δεν διαθέτει τα χρήµατα. « Έχουµε πάρει δύο προσφορές. Μια 33.000 και µία 31.000», τονίζει.
Αποφασίζουµε να φύγουµε και κάποιος συνοριοφύλακας στην αυλή µας δείχνει τα κατασχεµένα
οχήµατα, στα οποία µεταφέρονταν µετανάστες. Υπάρχουν πάρα πολλά φορτηγά και αρκετά Ι.Χ.
«Το πρόβληµα µε τα φορτηγά είναι ότι δεν τα παραλαµβάνει το τελωνείο όπως τα Ι.Χ. ∆εν
χωράνε άλλα εδώ. Να, σε αυτό που βλέπετε εδώ µπροστά είχαµε βρει 110 λαθροµετανάστες».
Οιονεί ΕΧΠΑ Φυλακίου Κυπρίνου (Σάββατο 28/11/2009)
Στο οιονεί ΕΧΠΑ µας συνόδεψε οι κ. Σαλαµάγκας, Τσουκνάδης και Παπαϊωάννου. Παρούσα ήταν
και η ειδική σύµβουλος του Υπουργείου.
Το σύγχρονο κτίριο βρίσκεται στον επαρχιακό δρόµο στα βόρεια της Ορεστιάδας και περιβάλλεται
από µεγάλο αυλόγυρο όπου είναι κυρίως παρκαρισµένα τα κατασχεµένα φορτηγά και αυτοκίνητα
µε τα οποία γίνεται η διακίνηση ανθρώπων και πραγµάτων.
Το κέντρο κράτησης Φυλακίου λειτουργεί από το 2007 και αγοράστηκε µε δαπάνη της
Νοµαρχίας. Ο διοικητής του κέντρου, Υπαστυνόµος Α΄ κ. Γαβρανίδης µας είπε ότι είναι
χωρητικότητας 379 ατόµων. Σύµφωνα µε το CPT (European Committee for the Prevention of
Torture) όµως η δυναµικότητα είναι 188.
Όταν το επισκεφτήκαµε υπήρχαν 254 αλλοδαποί. Το κτίριο έχει καθαριστεί λίγο πριν την άφιξη
µας και περίπου δέκα αστυνοµικοί, 8 άνδρες και δύο γυναίκες µάς περίµεναν. Μολονότι
υποτίθεται ότι είναι το πιο σύγχρονο και αξιοπρεπές κέντρο κράτησης, βλέπουµε ότι η τραπεζαρία
δεν επαρκεί και γι’ αυτό τα γεύµατα σερβίρονται στα κελιά. Και εδώ υπάρχουν κάµερες στα κελιά.
Υπάρχει χώρος µε έξι καρτοτηλέφωνα έξω από τα κελιά. Για πρώτη φορά δύο από τους φύλακες
φορούν ιατρικές προστατευτικές µάσκες. Παρόλα αυτά όλοι µπαίνουν στον διάδροµο µε τα κελιά,
εµάς δεν µάς προσφέρουν και σύντοµα οι µάσκες εξαφανίζονται.
Είναι το πρώτο κέντρο όπου οι κρατούµενοι κάνουν φασαρία βλέποντας µας και σκαρφαλώνουν
στα κάγκελα των έξι κελιών στα οποία κρατούνται σε οµάδες των 40-50. Οι περισσότεροι εκεί
πλησιάζουν τους 3 µήνες κράτησης. Περνάµε τον περισσότερο χρόνο της επίσκεψης µας εκεί
µεταφέροντας αιτήµατα στους φρουρούς και στους αστυνοµικούς διοικητές. Κάποιοι τρώνε κρέας
µε πατάτες µέσα στο κελί τους. Την παροχή του φαγητού την επιβαρύνεται η Νοµαρχία, την
διανοµή όµως η αστυνοµία.
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Οµάδα από 30-40 ανήλικους κρατείται σε ένα κελί. Κάποιοι είναι εκεί για 102 ηµέρες, κάποιοι για
80 ή 70. Παραπονιούνται ότι φίλοι τους βγήκαν έξω στις 75 ηµέρες και αναρωτιούνται ποιά είναι
τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία κάποιοι αφήνονται ενώ άλλοι κρατούνται, εθνικότητα, κλπ.
Πιστεύουν ότι θα αφεθούν ελεύθεροι και δεν έχουν καµία ενηµέρωση για τα κέντρα κράτησης
ανηλίκων όπου θα σταλούν. Ο προαυλισµός των ανηλίκων διαρκεί µόνο λίγα λεπτά την ηµέρα και
για παιχνίδι µπαίνουν µέσα στους αεραγωγούς. Φαγητό έχουν δύο φορές την µέρα, ενώ τα είδη
προσωπικής υγιεινής είναι λιγοστά. Μια οµάδα επιµένει ότι η µόνη λύση για αυτούς είναι να
αρχίσουν απεργία πείνας ή να καταπιούν γυαλιά. «Μόνο έτσι θα µάς ακούσουν στα σοβαρά. Η
ελευθερία µας είναι το πιο σηµαντικό. ∆εν τραβήξαµε τόσα για να έλθουµε από το Αφγανιστάν για
να βρεθούµε πίσω από κάγκελα. Θέλουµε να πάµε στην Ευρώπη, στην Αγγλία. Και αν
πεθάνουµε ένας-δύο, οι υπόλοιποι θα απελευθερωθούν».
Κάποιος κατά την διάρκεια της επίσκεψης µας πέφτει από το κρεβάτι κουκέτα, χτυπάει και
µεταφέρεται στο πρόχειρο νοσηλευτήριο του κέντρου από δύο φρουρούς. Λέγεται ότι το έκανε
γιατί δεν έχει µιλήσει µε την µητέρα του που είναι ετοιµοθάνατη.
Στο διπλανό κελί νέοι άντρες 20-25 χρονών, που βρίσκονται στο κέντρο κατά µέσο όρο 2-3
µήνες, στοιβάζονται στα κάγκελα.

Μερικοί αναφέρουν ότι δεν προαυλίζονται καθόλου. Οι

περισσότεροι είπαν ότι προαυλίζονται κατά κανόνα µια φορά κάθε µέρα και σπάνια δύο για
ελάχιστα λεπτά κατά την διάρκεια των οποίων δεν προλαβαίνουν αν κάνουν ούτε τσιγάρο. Αυτό
το επιβεβαίωσαν και οι αστυνοµικοί µε την αιτιολογία ότι δεν είναι ικανοποιητικές οι συνθήκες
φύλαξης στον προαύλιο χώρο και έτσι προαυλίζονται οι κρατούµενοι κάθε κελιού χωριστά.
Υπάρχουν καταγγελίες για κακή µεταχείριση από την αστυνοµία και για κακή αντιµετώπιση. «Μας
φέρονται σαν ζώα ούτε µας µιλάνε και αν ζητήσουµε να πάµε στον γιατρό µας λένε ψέµατα το
κάνεις για να βγεις έξω». Αναφέρουν ιατρικά προβλήµατα, ο ένας ζητά επίµονα να πάει στο
νοσοκοµείο για την καρδιά του, ο άλλος για το στοµάχι του. 5-6 Σουδανοί ζητούν να επιστρέψουν
στο Σουδάν, ενώ 4-5 Παλαιστίνιοι αναρωτιούνται τί συµβαίνει µε τις αιτήσεις ασύλου. Όλοι ζητούν
περισσότερες οδοντόβουρτσες και ξυραφάκια µίας χρήσης, ενώ επιµένουν ότι ο προαυλισµός
είναι ελάχιστος. Αρκετοί από τους κρατούµενους δεν έχουν ρούχα και παπούτσια µε αποτέλεσµα
να κρυώνουν όταν βγαίνουν έξω. Κανείς δεν γνωρίζει τις διαδικασίες, αν θα αφεθούν ελεύθεροι,
αν θα απελαθούν, πότε, για πόσο καιρό θα είναι κρατούµενοι, αν µπορούν να πάνε σε άλλη
χώρα της Ευρώπης, αν µπορούν να δουλέψουν.
Σε χώρο αποµακρυσµένο από αυτόν των ανδρών, δίπλα στο νοσηλευτήριο και στο γραφείο των
φυλάκων, βρίσκεται το κελί των γυναικών, και αυτό µε κρεβάτια κουκέτες. Όλες, περίπου 15,
περιµένουν να περάσουν οι τρείς µήνες κράτησης, και λένε ότι τα πράγµατα είναι σχετικά καλά.
Μια κοπέλα από το Κονγκό θέλει να πάει στην Αθήνα να βρει την αδελφή της, τέσσερεις
Γεωργιανές να πάνε στην Αθήνα για να βρουν δουλειά. Σκοτώνουν τον χρόνο τους και χαίρονται
που είναι µακριά από τους άντρες.
Στο οιονεί ΕΧΠΑ εργάζεται µόνο ένας γιατρός από την τέταρτη ∆.Υ.Π.Ε και δύο νοσηλεύτριες
των οποίων όµως οι συµβάσεις δεν ανανεώθηκαν. Όσοι συλλαµβάνονται υποβάλλονται σε

17
1

µαντού και αν είναι θετικό στέλνονται για ακτινογραφία θώρακος στο νοσοκοµείο ∆ιδυµοτείχου.
Γίνονται επισκέψεις από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα µόνο όµως για ψυχολογική στήριξη των
κρατουµένων. Λειτούργησε και το πρόγραµµα Αιγέας µε διερµηνέα και κοινωνικό λειτουργό, το
οποίο όµως έχει λήξει. Το θέµα της διερµηνείας είναι πολύ σηµαντικό καθώς το κέντρο κράτησης
δέχεται αιτήσεις ασύλου.

Παρατηρήσεις ΕΕ∆Α
Οι συνθήκες κράτησης στον Κυπρίνο υπολείπονται κατά πολύ από τις διεθνείς ελάχιστες
προδιαγραφές, δεν µπορούν να θεωρηθούν καλές, αλλά είναι καλύτερες από τα υπόλοιπα κέντρα
κράτησης που επισκεφθήκαµε. Αυτό όµως καθιστά την ύπαρξη ειδικού κελιού για τους ανήλικους
εντός του κρατητηρίου απαράδεκτη. Επίσης µας έκανε αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι παντού
υπήρχαν κάµερες παρακολούθησης.

*
*

*

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•

Η αβεβαιότητα ως προς το νοµικό καθεστώς που διέπει ορισµένους χώρους κράτησης
(βλ. απουσία διακριτικών στοιχείων που να υποδηλώνουν την ύπαρξη χώρων κράτησης),
η ανυπαρξία ιδρυτικών πράξεων και συγκεκριµένου µοντέλου λειτουργίας, και ότι δεν
είναι διακριτοί οι ρόλοι των εµπλεκοµένων φορέων και αρχών, αποτελεί τροχοπέδη σε
οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών κράτησης. Οι χώροι κράτησης
λειτουργούν «εκτός νόµου» και εν πολλοίς η τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών
επαφίενται στις καλές προθέσεις των αρµοδίων. Η ασάφεια του νοµικού καθεστώτος των
κέντρων φύλαξης κινείται σε µία γκρίζα ζώνη ασάφειας δικαίου και ανέλεγκτων
αρµοδιοτήτων που δεν συνάδει µε τις βασικές αρχές ενός κράτους δικαίου.

•

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εφαρµοστεί ένα ενιαίο καθεστώς κατά τρόπο ώστε να
καθίστανται σαφείς και διακριτές οι αρµοδιότητες των φορέων. Ακόµα και στο άρθρο 81 ν.
3386/2005, όπου προβλέπεται η δηµιουργία ΕΧΠΑ, δεν καθορίζονται σαφώς οι όροι και
οι προϋποθέσεις ίδρυσής τους και οι προδιαγραφές λειτουργίας τους και κυρίως δεν
καθορίζεται ένα εποπτεύον και ελεγκτικό όργανο. ∆εν είναι τυχαίο ότι η συνεργασία των
συναρµόδιων Υπουργείων επί του πεδίου είναι περιστασιακή και ελλειµµατική.

•

Το δικαίωµα ακρόασης του δικηγόρου, ειδικά στο νοµό Έβρου, µε ευθύνη της οικείας
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης υφίσταται αδικαιολόγητους περιορισµούς µέσω της παροχής
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άδειας κατά περίπτωση µε αποτέλεσµα ουσιαστικά να καταλύεται. Η παντελής έλλειψη
νοµικής βοήθειας (legal aid) και ουσιαστικής στήριξης από τους οικείους δικηγορικούς
συλλόγους στους κρατούµενους συµβάλλει αρνητικά στην απόλαυση των δικαιωµάτων.
•

Η λειτουργία των κέντρων κράτησης συνδέεται περιστασιακά µε τις τυχόν αντιδράσεις της
τοπικής κοινωνίας µε τα κέντρα κράτησης. (Ο Πέπλος έκλεισε έπειτα από αντιδράσεις
των κατοίκων γιατί δεν είχε αποχέτευση και απέπνεε δυσωδία. Ο Αντινοµάρχης Β. Έβρου
ανέφερε ότι είχε ληφθεί απόφαση να µετεγκατασταθεί το τµήµα κράτησης Τυχερού στο
Φυλακτό, αλλά το εγχείρηµα µαταιώθηκε µετά από αντιδράσεις των κατοίκων).

•

Οι πρακτικές που εφαρµόζονται στους συλληφθέντες δεν είναι οµοιόµορφες και
επαφίενται στην κρίση των κατά τόπους Αστυνοµικών ∆ιευθυντών, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργείται σύγχυση ως προς τις διαδικασίες σύλληψης, κράτησης και απελευθέρωσης
και τα δικαιώµατα των κρατουµένων. Η κράτηση αίρεται ευκαιριακά, και τελεί σε συνάφεια
µε τον αριθµό των κρατουµένων, τις νέες προσαγωγές, τις ευαισθησίες των Αστυνοµικών
∆ιευθυντών και την ευρύτερη πολιτική συγκυρία.

•

Οι κρατούµενοι τελούν επίσης σε σύγχυση σχετικά µε τη διαδικασία απέλασης, αλλά και
της κατάθεσης αιτήµατος ασύλου, καθώς κάποιοι από αυτούς θεωρούσαν πως η
κατάθεση ασύλου από δικηγόρο σήµαινε ταυτόχρονα και απόδοση ασύλου, άρα και
άµεση παύση της (ούτως ή άλλως παράνοµης) κράτησής τους.

•

Ιδιαίτερο ζήτηµα γεννάται σχετικά µε την κατάσταση όσων αφήνονται ελεύθεροι, πιο
συγκεκριµένα αναφορικά µε την ήδη κλονισµένη υγεία τους, την συνήθως περιορισµένη
δυνατότητα διαβίωσης και την άµεση αδυναµία µετακίνησης.

•

Όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικά, οι κρατούµενοι διακρίνονται στους απελάσιµους, τους
µη απελάσιµους και τους αιτούντες άσυλο. Λόγω της µερικής εφαρµογής του
Πρωτοκόλλου επανεισδοχής από την Τουρκία, αλλά και της αδυναµίας απέλασης
Ιρακινών και Αφγανών σε εµπόλεµη ζώνη, απελάσιµοι είναι µόνοι οι Τούρκοι πολίτες
(αλλά και οι Αλβανοί), δηλαδή ένα πολύ µικρό ποσοστό, ύστερα από κράτηση ολίγων
εβδοµάδων. Μόνο σε αυτήν την τελευταία περίπτωση η κράτηση είναι νόµιµη.

•

Αναφορικά όµως µε τους µη απελάσιµους και τους αιτούντες άσυλο η κράτηση είναι
προβληµατική, όχι µόνο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελείται, αλλά, όπως
κατέδειξε και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στην απόφαση
ης

Tabesh κατά Ελλάδας (απόφαση της 27

Νοεµβρίου 2009, προσφυγή αρ. 8256/07) η

κράτηση σε περίπτωση ανέφικτης απέλασης αλλοδαπού συνιστά παράνοµη στέρηση
ελευθερίας. Τα ίδια ακριβώς θα πρέπει να θεωρείται ότι ισχύουν και στην περίπτωση των
ασυνόδευτων ανηλίκων.
•

Ειδικά για την κατηγορία των αιτούντων πολιτικό άσυλο δεν υπάρχει θεσµικό πλαίσιο για
την κράτησή τους, καθώς η περίπτωσή τους ρητά εξαιρείται από τις διατάξεις του Ν.
3386/2007. Όπως κατέδειξε και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
στην απόφαση S.D. κατά Ελλάδας (απόφαση της 11

ης

Ιουνίου 2009, προσφυγή αρ.
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53541/07) η κράτηση όσο εκκρεµεί αίτηµα ασύλου δεν είναι νόµιµη. Εν τέλει η κράτηση
σε αυτή την περίπτωση έχει τιµωρητικό χαρακτήρα και µόνον.

Εν κατακλείδι, όλοι οι χώροι κράτησης των νοµών Έβρου και Ροδόπης στερούνται των
υποδοµών που να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπει ο νόµος, σε
σχέση µε τον αριθµό των κρατουµένων, ως προς την σίτιση, υγειονοµική µέριµνα,
καθαριότητα, κλπ. Πόσο µάλλον όταν οι χώροι κράτησης δεν υφίστανται νοµικά και οι
αρµοδιότητες των διαχειριστικών φορέων είναι σε πολλές περιπτώσεις συγκεχυµένες.
Αναφορικά µε τους κρατούµενους, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι αιτούντες πολιτικό άσυλο,
οι ανήλικοι και οι υπό απέλαση σε χώρα στην οποία η µεταγωγή είναι ανέφικτη, δεν θα
έπρεπε να κρατούνται, µε την έννοια της στέρησης της ελευθερίας τους.
Προτείνεται η επανεξέταση της κατάστασης ως προς την µεταχείριση όσων αλλοδαπών
συλλαµβάνονται για παράνοµη είσοδο στη χώρα, καθώς και η προγραµµατισµένη δράση
βάση συγκεκριµένης και στοχευµένης πολιτικής, ακολουθώντας καταρχήν δύο άξονες:
Πρώτον, τηρώντας χωρίς εξαιρέσεις τις βασικές αρχές κράτους δικαίου και δεύτερον
παρέχοντας ουσιαστική µέριµνα σε όλους και ειδικότερα σε εκείνους που, αυτοβούλως
προωθούνται στα αστικά κέντρα ή την ύπαιθρο, ελαχιστοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο τουλάχιστο σε πρώτο χρόνο - τις πιθανότητες παραβατικής συµπεριφοράς τους και κατά
συνέπεια την αρνητική στάση των τοπικών κοινωνιών.

Φωτο: ΚΤ ©
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Κρατούµενοι ανά χώρο κράτησης
Χώροι Κράτησης
Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσµου (Ροδόπη)
Οιονεί ΕΧΠΑ Βέννας (Ροδόπη)

∆υνατότητα «φιλοξενίας»

Αριθµός κρατουµένων την
επίσκεψης

Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Φερρών (Έβρος)

15
200 - 220
50

5
115
68

Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού (Έβρος)

?

33

Τµήµα Συνοριακής φύλαξης Σουφλίου (Έβρος)

26
14
188
180

48
2
254
-

Τµήµα Συνοριακής φύλαξης Ισαακίου (Έβρος)
Οιονεί ΕΧΠΑ Φυλακίου Κυπρίνου (Έβρος)
Εγκαταλελειµµένο ΕΧΠΑ Πέπλου (Έβρος)

2. Ευρήµατα της επίσκεψης της ΕΕ∆Α σε συσχέτιση µε τα ευρήµατα της αναφοράς της
οµάδας δικηγόρων Αθήνας, καλοκαίρι 2009 (Ιωάννα –Μαρία Τζεφεράκου και Νατάσα
Στραχίνη):
•

•

•

Στην Βέννα, στο Σουφλί και το Φυλάκιο Κυπρίνου την ηµέρα της επίσκεψής µας κρατούνταν
λιγότεροι µετανάστες και αιτούντες άσυλο από τη µέρα που επισκέφτηκαν τους ίδιους χώρους
οι δύο δικηγόροι (115 έναντι 300, 48 έναντι 72 και 254 έναντι 319 αντίστοιχα). Στο Τµήµα
Συνοριακής Φύλαξης Φερρών αντίθετα, κρατούνταν 68 άτοµα έναντι των 29 που κρατούνταν
την µέρα επίσκεψης των δύο δικηγόρων. Η πιο βασική διαφορά ωστόσο, αφορά στο γεγονός
πως ενώ το καλοκαίρι οι γυναίκες κρατούνταν σε χωριστό θάλαµο από τους άντρες, όταν
πήγε η οµάδα της ΕΕ∆Α δεν υπήρχε αυτός ο διαχωρισµός.
Στο Φυλάκιο Κυπρίνου κατά την επίσκεψη της ΕΕ∆Α διαπιστώθηκε χωριστός θάλαµος για
τους ανήλικους. Στην αναφορά των δικηγόρων ωστόσο, τονίζεται ότι οι ανήλικοι κρατούνταν
µαζί µε τους ενήλικες τη στιγµή που οι αστυνοµικοί ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν ανήλικοι
ανάµεσα στους κρατούµενους.
Σε γενικές γραµµές δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς της συνθήκες υγιεινής, τη σίτιση
και τον προαυλισµό.

3. Η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη (29.10.2009), όπως αναφέρεται στην απόφαση του
ης
Ε∆∆Α S.D. κατά Ελλάδας της 11 Ιουνίου 2009
33. Από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2007, ο Συνήγορος του Πολίτη επισκέφτηκε τα Τµήµατα
Συνοριακής Φύλαξης της Θράκης για να εξετάσει, µεταξύ άλλων, τις συνθήκες κράτησης των
αλλοδαπών που εισέρχονται παράνοµα στην Ελλάδα, των αιτούντων άσυλο αλλά και την
πρόσβαση των τελευταίων στη διαδικασία υποβολής αιτήµατος πολιτικού ασύλου.
34. Σε ό, τι αφορά το Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι ο
χώρος κράτησης παρουσίαζε σηµαντικές ελλείψεις. Η κτηριακή υποδοµή δεν πληρούσε τις
στοιχειώσεις κατασκευαστικές προϋποθέσεις γιατί αποτελούνταν από προκατασκευασµένες,
πρόχειρες κατασκευές. Το γεγονός ότι, λόγω των κακών συνθηκών των υποδοµών, οι
κρατούµενοι παραµένουν λίγο χρόνο στο κέντρο αυτό, δεν αναιρεί την πιθανότητα οι κρατούµενοι
να παραµένουν εκεί για µεγαλύτερο διάστηµα στο µέλλον. Η κατάσταση των λουτρών και των
τουαλετών ήταν ικανοποιητική, είναι αµφίβολο όµως κατά πόσον επαρκούν σε περίπτωση
µεγάλου αριθµού κρατουµένων. Οι κρατούµενοι που βρίσκονταν εκεί εξέφρασαν παράπονα για
τα στρώµατα και τις κουβέρτες (φθαρµένες και βρώµικες). Η απουσία θέρµανσης κρίθηκε
ιδιαίτερα σηµαντική και πρέπει να αναπληρωθεί, έστω µε προσωρινό τρόπο.
35. Ως προς το θέµα της κράτησης των αιτούντων άσυλο, ο Συνήγορος διαπίστωσε µια
γενικευµένη πρακτική σε όλα τα Τµήµατα Συνοριακής Φύλαξης που συνίσταται στην έκδοση, σε
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ηµέρα

βάρος όλων των παράνοµα εισερχοµένων αλλοδαπών, αδιάκριτα, απόφαση διοικητικής
απέλασης και κράτησης, κάτι που εγείρει ανησυχίες ως προς τη δυνατότητα πρόσβασής τους στη
διαδικασία ασύλου, δεδοµένης και της έλλειψης επαρκούς ενηµέρωσης σχετικά.
36. Η πρακτική της ταυτόχρονης επιβολής απέλασης και κράτησης δηµιουργεί την εντύπωση ότι
η πρώτη αποφασίζεται για να καταστήσει, έτσι, δυνατή τη δεύτερη και για να θεσπισθεί ένας
προληπτικός έλεγχος, αστυνοµικού χαρακτήρα, σχετικά µε το θέµα της διαπίστωσης κατά πόσον
ο αιτών άσυλο αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη. Η πρακτική αυτή οδηγεί σε µη νόµιµο
περιορισµό των εγγυήσεων που συνδέονται µε την προσωπική ελευθερία των αιτούντων άσυλο
και όσων η απέλαση είναι ανέφικτη.
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, TABESH κατά Ελλάδας, Προσφυγή
αρ. 8256/07, Απόφαση της 26ης Νοεµβρίου 2009
[…]
56. Εξάλλου, και κατά κύριο λόγο, όσον αφορά τη διάρκεια της κράτησης, το ∆ικαστήριο
υπενθυµίζει ότι, στα πλαίσια του άρθρου 5 παράγραφος 1 στ), µόνον η εξέλιξη της διαδικασίας
απέλασης δικαιολογεί τη στέρηση της ελευθερίας που βασίζεται στη συγκεκριµένη διάταξη και αν
η διαδικασία δεν διεξάγεται µε τη δέουσα επιµέλεια, η κράτηση παύει να είναι δικαιολογηµένη
(Chahal, προαναφερθείσα, παράγραφος 113: Gebremedhin κατά Γαλλίας, αρίθµ. 25389/05, παρ.
74). Στην προκειµένη περίπτωση, το ∆ικαστήριο σηµειώνει ότι η κράτηση του προσφεύγοντος, η
οποία διατάχθηκε εν όψει της απελάσεώς του, δεν ήταν δυνατή στο άµεσο µέλλον, καθώς ο
προσφεύγων δεν διέθετε ταξιδιωτικά έγγραφα. Εποµένως, δεν θα µπορούσε να αµφισβητηθεί η
νοµιµότητα των αποφάσεων υπ' αριθµ. 341692/1-β του Υπ/ντή Αλλοδαπών της αστυνοµίας
Θεσσαλονίκης και 82/07 του προέδρου του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
57. Εν όψει των ανωτέρω, το ∆ικαστήριο θεωρεί ότι η χρονική διάρκεια της κράτησης
υπερέβη το χρονικό διάστηµα που ήταν εύλογο και αναγκαίο σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο
σκοπό. Εποµένως, το ∆ικαστήριο συµπεραίνει ότι η κράτηση του προσφεύγοντος δεν ήταν
«νόµιµη» υπό την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 στ) της Σύµβασης.
[…]
62. Στην προκειµένη περίπτωση, το ∆ικαστήριο σηµειώνει, καταρχάς, ότι ο πρόεδρος του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης απάντησε στα επιχειρήµατα του προσφεύγοντος περί
της υποτιθέµενης επικινδυνότητάς του και περί του κινδύνου διαφυγής πριν την εκτέλεση του
µέτρου της απέλασης. Εν τούτοις, το εν λόγω δικαστικό όργανο δεν έδωσε καµία απάντηση στο
επιχείρηµα του προσφεύγοντος ότι η απέλασή του ήταν σε κάθε περίπτωση αδύνατη, εξαιτίας του
γεγονότος ότι η χώρα καταγωγής του δεν επιβεβαίωνε στο ελληνικό κράτος ότι ήταν υπήκοός της.
Κατά τη γνώµη του ∆ικαστηρίου, αυτό το επιχείρηµα ήταν θεµελιώδες, διότι ο προσφεύγων
τεκµηρίωνε µε αυτόν τον τρόπο ότι η θέση του υπό κράτηση στερούνταν αντικειµένου, ελλείψει
της επιβεβαίωσης από τη χώρα της οποίας ήταν υπήκοος. Για το λόγο αυτό, το ∆ικαστήριο δεν
µπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι γενικά το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει τον άµεσο
έλεγχο νοµιµότητας µίας κράτησης αλλοδαπού που κρατείται εν όψει απελάσεως. Σύµφωνα µε το
νόµο αριθ. 3386/2005, ένας αλλοδαπός δεν µπορεί να κρατείται, ει µη µόνον ενόψει της
αποµάκρυνσής του από τη χώρα και η απόφαση περί κρατήσεως δεν διαχωρίζεται από αυτήν της
απελάσεως, αλλά συµπεριλαµβάνεται σε αυτήν. Σε αυτό συνηγορεί η φρασεολογία της
παραγράφου 4 του άρθρου 76, η οποία φαίνεται να αναφέρει ότι, ακόµη και αν οι αντιρρήσεις του
αλλοδαπού έχουν επιτυχή κατάληξη ενώπιον του πρωτοδικείου, το τελευταίο οφείλει να του θέσει
µία προθεσµία 30 ηµερών για να εγκαταλείψει τη χώρα. Το ∆ικαστήριο σηµειώνει, περαιτέρω, ότι
η εισαγωγή ενός ενδίκου µέσου ακυρώσεως και ενός ενδίκου µέσου αναστολής κατά της
απόφασης απελάσεως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων δεν επισύρουν την άρση του
µέτρου της κράτησης.
63. Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι οι προαναφερθείσες ανεπάρκειες του εθνικού
δικαίου σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του δικαστικού ελέγχου της κράτησης εν όψει
απελάσεως δεν συνάδουν µε τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 της Σύµβασης. Εν όψει
των ανωτέρω, το ∆ικαστήριο συµπεραίνει ότι υπήρξε παραβίαση της διάταξης αυτής.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2010)

Η παραπάνω έκθεση καταρτίσθηκε στις 11 ∆εκεµβρίου 2009 και περιλαµβάνει τις
διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα της επιτόπιας έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στους
χώρους κράτησης των νοµών Έβρου και Ροδόπης από τις 25 µέχρι και τις 29 Νοεµβρίου 2009.
Ωστόσο, η Οµάδα της Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Ένωσης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
παρακολούθησε τις νεότερες εξελίξεις και τα γεγονότα που αφορούν τα κέντρα κράτησης και
ενηµέρωσε την έκθεση. Έτσι, κρίνεται σκόπιµο να γίνουν οι παρακάτω προσθήκες:
Η παρουσία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης Βέννας και Φυλακίου
Στον Χώρο κράτησης της Βέννας, από την πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου,

άρχισε να

λειτουργεί τακτικά το ιατρείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε καθηµερινή σχεδόν βάση. Παράλληλα
γίνονται επισκέψεις και στο κέντρο κράτησης του Φυλακίου. Οι οµάδες των ΓΧΣ αποτελούνται
από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και διερµηνείς που δουλεύουν στα δύο κέντρα
κράτησης σχεδόν σε καθηµερινή βάση. Οι οµάδες αυτές παρέχουν υποστήριξη στους
κρατούµενους µε ατοµικές και οµαδικές συνεδρίες και κάνουν παραποµπές ασθενών σε
ψυχιατρικές υπηρεσίες. Η παρέµβαση αυτή περιλαµβάνει έγκαιρο εντοπισµό ευάλωτων
περιπτώσεων, όπως µητέρες µε παιδιά, θύµατα βασανιστηρίων, χρόνια ασθενείς, άτοµα µε
ειδικές ανάγκες, κ.α. Επίσης απευθύνονται στις αρχές µε συγκεκριµένα αιτήµατα σχετικά µε τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, εκφράζοντας την ανησυχία τους σχετικά µε την περιορισµένη
παροχή ιατρικής βοήθειας στα κέντρα κράτησης, την αναποτελεσµατική φροντίδα των
ασυνόδευτων ανηλίκων, την απουσία διαδικασιών έγκαιρου εντοπισµού και συστήµατος
παρακολούθησης ιατρικών περιπτώσεων. Τέλος οι οµάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην καθηµερινή πρόσβαση στους ασθενείς τους, ιδιαίτερα στο
Φυλάκιο, όπου εδώ και 6 µήνες δεν έχουν ακόµη γραφείο για τη διεξαγωγή των ατοµικών
συνεδριών.
Εξέγερση κρατουµένων στον χώρο κράτησης της Βέννας
Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου στο χώρο κράτησης στη Βέννα οι κρατούµενοι εξεγέρθηκαν λόγω
των εξευτελιστικών συνθηκών κράτησης αιτούµενοι την άµεση απελευθέρωσή τους. Την
προηγούµενη µέρα τα αστυνοµικά όργανα του Τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών είχαν
ζητήσει από την αστυνοµία την µεταγωγή 30 κρατουµένων για να λυθεί προσωρινά το πρόβληµα
του υπερσυνωστισµού. Οι ενέργειες αυτές τις αστυνοµίας προφανώς δεν στάθηκαν ικανές να
εκτονώσουν την ένταση και να αποτρέψουν την διαφαινόµενη εξέγερση, καθώς οι κρατούµενοι
τελικά εξεγέρθηκαν βάζοντας φωτιά στα ρούχα και τα στρώµατα τους. Αποτέλεσµα ήταν να
επέµβει η αστυνοµία για να τους καταστείλει, πραγµατοποιώντας µάλιστα και προσαγωγές 42
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ατόµων. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο χωρίς δικηγόρο και διερµηνέα και
καταδικάστηκαν σε 4 και 6 µήνες φυλάκιση για απείθεια και διακεκριµένη φθορά και σε δικαστική
απέλαση. Μεταφέρθηκαν σε χώρους κράτησης στην Καβάλα και την ∆ράµα. Ερώτηση προς τα
αρµόδιο υπουργείο, αναφορικά µε τις συνθήκες κράτησης και τα µέτρα που προτίθεται να λάβει η
κυβέρνηση

κατέθεσαν

βουλευτές

του

Συνασπισµού

(http://syrizarodopis.blogspot.com/2010/02/blog-post_11.html) ύστερα από τα επεισόδια. Σχετική
ερώτηση

είχαν

καταθέσει

και

οµάδα

βουλευτών

του

ΚΚΕ

τον

Ιούλιο

του

2009

(www.kke.gr/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2089).
Σήµερα (25.3.2010) εξακολουθεί να λειτουργεί ο χώρος κράτησης κάτω από τις κακές
συνθήκες που περιγράφηκαν στην έκθεση και δεν έχει γίνει καµία δοµική παρέµβαση
εξανθρωπισµού

των

χώρων

κράτησης,

γεγονός

που

επιβεβαιώθηκε

µε

τον

πλέον

κατηγορηµατικό τρόπο από τις αντιδράσεις των κρατουµένων. (Βλ. και δελτίο τύπου της Οµάδας
∆ικηγόρων

Αθήνας

http://inlovewithlife.wordpress.com/2010/02/17/venna/).

Ωστόσο,

µε

πρωτοβουλία του αρµόδιου αστυνοµικού διευθυντή, ο χρόνος κράτησης έχει µειωθεί κατά µέσο
όρο στις τέσσερις εβδοµάδες. Σε συνδυασµό µε την µείωση των συλλήψεων κατά τους
χειµερινούς µήνες ο αριθµός των κρατουµένων αποσυµφορήθηκε σηµαντικά (35 άτοµα στα τέλη
Μαρτίου 2010).
Επισκέψεις-αυτοψίες στους χώρους κράτησης της Θράκης
Το κέντρο κράτησης Βέννας αποτελεί πλέον χώρο εµβληµατικό αναφορικά µε την κατάσταση των
συνθηκών κράτησης για όλους τους αντίστοιχους χώρους, και όχι µόνο στην Θράκη όπου
κρατούνται – «φυλάσσονται» νεοεισερχόµενοι παράτυπα στην Ελλάδα. Ο χώρος αυτός αποτελεί
τόπο επίσκεψης ακτιβιστών, γιατρών και δικηγόρων, µη κυβερνητικών οργανώσεων πολιτικών,
βουλευτών και υπουργών. Ο καθένας από την πολιτική του σκοπιά και µέσα από την δική του
πολιτική ιδεολογία επιχειρεί να νοηµατοδοτήσει την θέση του απέναντι στην παράτυπη
µετανάστευση και εν τέλει απέναντι στην πολιτική διαχείριση της ελευθερίας συνδέοντας τον λόγο
του µε το κέντρο της Βέννας.
Για παράδειγµα, την Βέννα επισκέφτηκε κλιµάκιο ολλανδών αξιωµατούχων (18.2.2010)
ύστερα από την υπογραφή µνηµόνιου συνεργασίας σε θέµατα µετανάστευσης µε την Ελλάδα,
ενώ λίγο αργότερα την Βέννα επισκέφτηκε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Σπύρος
Βούγιας (21.1.2010), ο οποίος δήλωσε ότι νέα τύπου κέντρα µεταναστών θα λειτουργούν ως
κέντρα διάκρισης των επί µέρους κατηγοριών παρανόµως εισελθόντων, ώστε να προωθούνται
γρηγορότερα οι αιτήσεις όσων δικαιούνται άσυλο και οι υπόλοιποι να οδηγούνται σε απέλαση.
Λίγες µέρες αργότερα, οµάδα ακτιβιστών µαζί µε την βουλευτή του Συνασπισµού Ηρώ
∆ιώτη επισκέφτηκαν τον χώρο κράτησης στους οποίους επιτράπηκε η επίσκεψη (23.2.2010). Κάτι
τέτοιο δεν συνέβη σε άλλη επίσκεψη της οµάδας πολιτικών ακτιβιστών (NO BORDER) µαζί µε
οµάδα γιατρών και δικηγόρων (21.3.2010), όταν οι πρώτοι χρησιµοποίησαν βία κατά των
αστυνοµικών ύστερα από την άρνηση των τελευταίων να τους επιτρέψουν την πρόσβαση στο
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εσωτερικό του κέντρου. Το ζήτηµα της Βέννας απασχόλησε επίσης όλο αυτό το διάστηµα
διάφορες οµάδες συµπαράστασης και προβληµατισµού σε Ξάνθη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Αξίζει να αναφερθεί και η επίσκεψη στα κέντρα κράτησης του Έβρου και στον Ίασµο
ερευνητριών του Migreurope (βλ. www.migreurope.org σε συνεργασία µε την ΜΚΟ Αντιγόνη
[Θεσσαλονίκη] και την Refugee Advocacy and Support Team [Κωνσταντινούπολη] που εξετάζει
τις επαναπροωθήσεις σε Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία) που πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο
2010. Σύµφωνα µε την οµάδα των ερευνητριών που επισκέφτηκαν τις Φέρρες, το Τυχερό και το
Σουφλί και το εγκαταλελειµµένο Πέπλο: «Στις Φέρρες µπήκαµε στην αυλή του ΑΤ όπου είδαµε
απ’ έξω τα δυο containers, είχαµε µια άτυπη κουβέντα µε τους εκεί αστυνοµικούς, από ό,τι
καταλάβαµε είχε κόσµο...Στο Tυχερό επίσης πρέπει να υπάρχει µεγάλος αριθµός και ο χώρος
βρίσκεται ακριβώς στην πληµµυρισµένη περιοχή. Την επόµενη µέρα πήγαµε στον Ίασµο όπου
από ό,τι µας είπε ο Χ.Μ. [δικηγόρος Κοµοτηνής] κρατούνται ανήλικοι και γυναίκες. Το κέντρο
κράτησης βρίσκεται ακριβώς στο συνοριοφυλάκιο το οποίο βρίσκεται µέσα στο χωριό. Στο ισόγειο
του κτηρίου βρίσκονται κάποια κρατητήρια. Από την κεντρική πόρτα που ήταν ανοιχτή είδαµε ένα
κελί και κάποιους «φανερά» ανήλικους να συζητάνε µε αστυνοµικούς.»
Τέλος, τη Βέννα επισκέφτηκε (για δεύτερη φορά) και οµάδα ειδικών επιστηµόνων του
Συνηγόρου του Πολίτη (23.3.2010).
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