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Αδύνατη φάνηκε και η νοµότυπη αναζήτηση
κατόψεων ή η εξωτερική λήψη φωτογραφιών των
χώρων. Χαρακτηριστική είναι η προσαγωγή και τρίωρη
κράτηση ατόµου που αποπειράθηκε να φωτογραφήσει
φανερά το Αλλοδαπών από την Π. Ράλλη για τους
σκοπούς αυτού του κειµένου.
Επίσης, λόγω γνωστής “αδιαφάνειας” της
λειτουργίας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
άλλων αρµόδιων φορέων δεν κατέστη δυνατό
να εντοπιστούν οι ουσιαστικές διαφορές στις
αρµοδιότητες των τµηµάτων συνοριακής φύλαξης και
των συνοριακών φυλακίων (αν αυτές υπάρχουν) ούτε
να επιβεβαιωθεί η περίπτωση να διεκπεραιώνουν
αρµοδιότητες συνοριακής φύλαξης τα εκάστοτε Α.Τ.
των παραµεθόριων περιοχών (και να καθοριστεί
συγκεκριµένα ποια είναι αυτά). Έτσι, για παράδειγµα,
το Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Διδυµοτείχου, µπορεί να
είναι ένα Α.Τ. που στεγάζει την υπηρεσία συνοριακής
φύλαξης της περιοχής, µπορεί να είναι ένα,
ανεξάρτητο από τη λειτουργία της αστυνοµίας πόλης,
τµήµα που ασχολείται αποκλειστικά µε ζητήµατα
συνοριακής φύλαξης ή µπορεί να είναι και ένα Α.Τ.
που διεκπεραιώνει και διαδικασίες φύλαξης συνόρων,
τυπικά ή όχι.

Οι πληροφορίες οι σχετικές µε τους χώρους
κράτησης προέρχονται από τα βιώµατα προσφύγωνπρώην κρατουµένων, που βρέθηκαν σε διαφορετικές
περιόδους σε χώρους κράτησης ανά την Ελλάδα.
Ερωτήσεις για τους χώρους αυτούς υποβλήθηκαν
και σε υπαλλήλους διαφόρων οργανώσεων, όπως
του Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες
(Ε.Σ.Π. ή GCR). Επιπλέον στοιχεία για τους χώρους
κράτησης και τις συνθήκες που επικρατούν σε
αυτούς συλλέχθηκαν από εκθέσεις οργανώσεων και
οργανισµών, δηµοσιεύµατα του τύπου και ιστοσελίδων
ενηµέρωσης, κείµενα σπουδαστικών εργασιών κλπ.
Η πρωτογενής πληροφορία που προέρχεται από
τις περιγραφές των προσφύγων παρατίθεται στο
παράρτηµα (α) µε τη µορφή κειµένου και σκίτσων,
ενώ εκείνη από τις υπόλοιπες πηγές συνοψίζεται
σε πίνακες στο κυρίως κείµενο και στο παράρτηµα
(β). Στο τρίτο παράρτηµα (γ) βρίσκονται αυτούσιες
ÅÍÍÏÉÏËÏÃÉÊÁ
κάποιες περιγραφές χώρων και των συνθηκών τους,
χωρισµένες κατά θεµατολογία. Τα παραρτήµατα
Χάριν εννοιολογικής σαφήνειας, εισάγονται
αποσκοπούν στο σχηµατισµό της εικόνας των χώρων
στο
σηµείο
αυτό, συνοπτικά, οι ορισµοί κάποιων
κράτησης σύµφωνα πάντα µε τις πληροφορίες που
βασικών εννοιών που αναφέρονται στη συνέχεια.
κατέστη δυνατό να συλλεχθούν.
Δεδοµένο είναι ότι τα άτοµα που βρίσκονται µέσα
Η ανυπαρξία αυτοψιών έγκειται στη µεν σε χώρους κράτησης είναι αιτούντες άσυλο και
περίπτωση των συνοριακών χώρων κράτησης (φυλακίων, µετανάστες. Μετανάστες, σύµφωνα µε το γενικό
αµιγώς χώρων διοικητικής κράτησης µεταναστών χωρίς ορισµό1, είναι οι υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν
έγγραφα και άλλων εγκαταστάσεων όπως στρατώνες) εισέλθει νόµιµα ή παράνοµα στην Ελλάδα µε σκοπό
καταρχήν στην απόστασή τους από κατοικηµένες την εγκατάσταση και την ανεύρεση προσωρινής ή
περιοχές και µέσα µαζικής µεταφοράς, στη δε µόνιµης εργασίας. Στους χώρους αυτούς κρατούνται
περίπτωση των φυλακών, των Γενικών Αστυνοµικών όσοι µετανάστες εισήλθαν παράνοµα στην
Διευθύνσεων και του Τµήµατος Αλλοδαπών Αττικής Ελλάδα και συνελήφθησαν από τις αρχές. Ο όρος
στα υψηλά µέτρα ασφαλείας, που προϋποθέτουν «λαθροµετανάστες» έχει λειτουργήσει έτσι ώστε
µακρόχρονες γραφειοκρατικές διαδικασίες µε ενίοτε να αντικαθιστά τον όρο «µετανάστες» ή να
αµφίβολο αποτέλεσµα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, του προσδίδει αρνητική χροιά, όντας ο ίδιος (ο
οι αρµόδιοι φορείς (Υπ. Εσωτερικών Δηµ. Διοίκησης όρος «λαθροµετανάστες») αρνητικά φορτισµένος.
και Αποκέντρωσης, Διοίκηση του Τµήµατος Αλλοδαπών
“ÅÃÊËÇÌÁÔÁ ÐÅÄÉÏÕ
Αττικής κλπ) έδειξαν τουλάχιστον απροθυµία, κάθε
ðïõ
áíáðáñÜãïõí,
óå óìßêñõíóç,
φορά που επιχειρήθηκε η εξασφάλιση εισόδου
ôá åãêëÞìáôá ôùí ãêïýëáãê,
σε χώρο κράτησης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από
ôùí
«óôñáôïðÝäùí
ôïõ èáíÜôïõ», óôá ïðïßá
εργαζόµενους σε αυτούς τους χώρους που ρωτήθηκαν
ç
óõãêÝíôñùóç
ôùí
ðëçèõóìþí
ðñïçãïýíôáí
σχετικά. Στο παράρτηµα (γ) επιβεβαιώνεται η δυσκολία
áðü
ôçí
åîüíôùóÞ
ôïõò”
πρόσβασης σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις και
από υπαλλήλους καθεστωτικών φορέων.
Ðùë Âéñéëéü
1: Óôïí åëëçíéêü íüìï, ìåôáíÜóôåò åßíáé, «ôá Üôïìá ðïõ åãêáôáëåßðïõí ôç ÷þñá ôïõò ïéêåéïèåëþò ìå óêïðü íá åãêáôáóôáèïýí
óå Üëëç ÷þñá ãéá ðñïóùðéêïýò, ïéêïãåíåéáêïýò Þ ïéêïíïìéêïýò ëüãïõò...» (Ì.ËïãïèÝôç (2006), Ñáôóéóìüò êáé åèíéêéóìüò
óôçí ÅëëÜäá ôá ÷ñüíéá ôïõ ‘90 Áõôïíïmedia óåë 15)
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Όλοι οι µετανάστες είναι «λαθροµετανάστες»
όταν εισέρχονται χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα
ή όταν λήξει η βίζα τους έως ότου και εφόσον
νοµιµοποιηθούν. Αιτούντες άσυλο είναι οι υπήκοοι
κρατών εκτός ΕΕ που εισέρχονται στην Ελλάδα
νόµιµα ή παράνοµα ζητώντας να αποκτήσουν την
ιδιότητα του πρόσφυγα. Πρόσφυγες, σύµφωνα µε τον
κυρίαρχο ορισµό2, είναι οι αλλοδαποί που αποκτούν
το καθεστώς του πρόσφυγα από το ελληνικό κράτος.
Καθώς η παροχή ασύλου δεν είναι καθόλου σύνηθες
φαινόµενο (το 2006 αναγνωρίστηκε το 0,61% των
αιτούντων και φέτος, µέχρι τον Αύγουστο, το 0,09%
των αιτούντων, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνει η
Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες) στο
παρόν κείµενο, αποκαλούνται έτσι όσοι από αυτούς
που κρατούνται έχουν λόγους δίωξης στη χώρα τους
άσχετα αν έχουν καταθέσει αίτηση για άσυλο, αν
έχει ληφθεί απόφαση για το καθεστώς τους από το
κράτος και αν το αίτηµά τους έχει ικανοποιηθεί.
Γενικά, ο όρος µετανάστης, µέχρι πρότινος
τουλάχιστον, µαρτυρούσε τα οικονοµικά κίνητρα της
µετανάστευσης και άρα πιο «ταπεινά» ως τέτοια,
από αυτά του πρόσφυγα. Επίσης, ο διαχωρισµός
των δύο αυτών όρων, θα χρησίµευε πρακτικά στους
πρόσφυγες, µόνο στην περίπτωση που θα υπήρχαν
πιθανότητες λήψης ασύλου, γεγονός που σήµερα
είναι σχεδόν απίθανο. Παρόλα αυτά, εφόσον αυτή
τη στιγµή εκκρεµούν αιτήσεις ασύλου και άτοµα
προσφεύγουν σε αυτή τη λύση, δεν είναι δυνατόν να
µη χρησιµοποιείται ως όρος. Επίσης, η µη χρήση του
όρου θα σήµαινε ίσως µια εκ των προτέρων αποδοχή
και κοινωνική νοµιµοποίηση του ότι πλέον οι αιτήσεις
ασύλου δε γίνονται αποδεκτές κατά τη µεγάλη τους
πλειοψηφία. Ήδη στις τελευταίες µεταναστευτικές
νοµοθεσίες (2001 και 2004), ο όρος πρόσφυγας
τείνει να εξαλειφθεί καθώς αναφέρεται ελάχιστες
φορές. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το εγχείρηµα της
µετανάστευσης είναι ένα και αφορά στην επιβίωση.
Στην ουσία του, ο διαχωρισµός είναι πλαστός. Για
τους λόγους αυτούς, στη συνέχεια αναφέρεται συχνά
ο όρος µετανάστης προκειµένου να ονοµάσει κάθε
άτοµο που αναγκάζεται να µεταναστεύσει και να
ενταχθεί έτσι σε ένα επιβεβληµένα εκτοπισµένο
πληθυσµιακό σύνολο. Ο όρος πρόσφυγας
χρησιµοποιείται όταν το ίδιο το άτοµο στο οποίο
αναφέρεται δηλώνει αυτή του την ιδιότητα, όπως
στις περιπτώσεις των προσφύγων που περιγράφουν
παρακάτω τους χώρους όπου κρατήθηκαν (παράρτηµα
α). Επίσης, ο ίδιος όρος (πρόσφυγες) χρησιµοποιείται
όταν όλα τα άτοµα για τα οποία γίνεται η αναφορά
έχουν την πρόθεση να αιτηθούν άσυλο ή το έχουν
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κάνει ήδη.
Όσον αφορά στην ονοµασία των χώρων όπου
κρατούνται οι µετανάστες, όροι όπως «κέντρο
προσωρινής φιλοξενίας» ή «κέντρο προσωρινής
διαµονής/υποδοχής λαθρο-µεταναστών» αναφέρονται
στις πηγές από τους φορείς που εµπλέκονται µε την
κράτηση και είναι παντελώς αβάσιµοι και προφανώς
παραπλανητικοί καθώς οι συνθήκες που αναφέρονται
στη συνέχεια δεν συνιστούν στα σίγουρα κάτι από
τα παραπάνω. Στο παρόν χρησιµοποιούνται σχετικά
«ήπιοι» όροι, όπως «χώροι κράτησης» ή «κέντρα
(προσωρινής) κράτησης» αφού, εκ των πραγµάτων
πρόκειται για διοικητική κράτηση. Όροι όπως
«στρατόπεδα συγκέντρωσης» που αναφέρονται
συχνά σε πολιτικά έντυπα δεν χρησιµοποιούνται
εδώ, όχι για λόγους διαφωνίας (καθώς αναµφίβολα
πληθυσµοί συγκεντρώνονται σε χώρους κράτησης που
προσοµοιάζουν σε στρατόπεδα) αλλά γιατί αφενός
στη συνέχεια γίνεται µια προσπάθεια εκτίµησης
αυτών των χώρων και αφετέρου γιατί ο όρος
(«στρατόπεδο συγκέντρωσης») είναι φορτισµένος
ιστορικά και διαφέρει αφού στη σύγχρονη συγκυρία
οι χώροι κράτησης µεταναστών δεν αποσκοπούν στο
φυσικό αφανισµό των εγκλείστων (παρόλο που αυτό
ενίοτε γίνεται πραγµατικότητα, βλ. θανάτους µετά από
απέλαση από το νησί Λαµπεντούζα στην Ιταλία και
την αναφορά δύο θανάτων κατά τις πρώτες ηµέρες
λειτουργίας του χώρου κράτησης της Βέννας).
Τέλος είναι σηµαντικό να αναφερθεί το
γεγονός ότι οι συχνές παραποµπές σε κείµενα
γνωστών στοχαστών δεν αποτελούν αυτοµατοποιηµένη
αναπαραγωγή των σκέψεών τους προκειµένου να
προσδοθεί κύρος στο λόγο του κειµένου που έπεται.
Ακόµη περισσότερο δεν σηµαίνουν απαραίτητα την
ταύτιση µε τις ευρύτερες θέσεις τους. Κρατώντας
αποστάσεις από τις τοποθετήσεις του εκάστοτε
στοχαστή, παραπέµπουµε στα σηµεία που αυτός έχει,
για εµάς, προσεγγίσει εύστοχα το εν λόγω θέµα. Η
παραποµπή σε θεσµικούς φορείς όπως µ.κ.ο., διεθνείς
οργανισµούς και µ.µ.ε. γίνεται γιατί αυτοί υπήρξαν
σηµαντικές πηγές για την άντληση πληροφοριών
σχετικά µε χώρους που αποτελούν terra incognita στο
σύγχρονο κόσµο και όχι γιατί συντασσόµαστε µε την
ύπαρξη, λειτουργία και δράση αυτών των φορέων.

2: Ï ïñéóìüò ðïõ äßíåé ç Óýìâáóç ôçò Ãåíåýçò (1951) êáé ôï Ðñùôüêïëëï ôçò Í. Õüñêçò (1967) ðïõ ôçí ôñïðïðïßçóå åßíáé:
ðñüóöõãåò åßíáé üóïé «âñßóêïíôáé åêôüò ÷þñáò õðçêïüôçôÜò ôïõò ëüãù äéêáéïëïãçìÝíïõ öüâïõ äßùîçò åîáéôßáò ôçò öõëÞò,
èñçóêåßáò, åèíéêüôçôáò, êïéíùíéêÞò ôÜîçò Þ ðïëéôéêþí ðåðïéèÞóåþí ôïõò êáé ïé ïðïßïé ãéá ôï ëüãï áõôü áäõíáôïýí Þ äåí
åðéèõìïýí íá åðéóôñÝøïõí óôç ÷þñá ðñïÝëåõóçò. Ôï ßäéï éó÷ýåé ãéá üóïõò âñßóêïíôáé ãéá ôÝôïéïõò ëüãïõò åêôüò ôçò ÷þñáò
ìüíéìçò äéáìïíÞò ôïõò. Ôçí ðñïóöõãéêÞ éäéüôçôá åðßóçò äéêáéïýôáé íá æçôÞóåé ï ðïëßôçò (Þ áíéèáãåíÞò) ôñßôçò ÷þñáò, ï ïðïßïò
õðÜãåôáé óôï êáèåóôþò áõôü ëüãù ìåôáãåíÝóôåñùí ôçò áíá÷þñçóÞò ôïõ áðü ôç ÷þñá ðñïÝëåõóçò ãåãïíüôùí ðïõ Ýëáâáí
÷þñá åêåß» (Ì.ËïãïèÝôç (2006), Ñáôóéóìüò êáé åèíéêéóìüò óôçí ÅëëÜäá ôá ÷ñüíéá ôïõ ‘90, Áõôïíïmedia óåë 15)
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ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ

“…ëéãüôåñï åí ïíüìáôé ôïõ íüìïõ áð’ üóï
åí ïíüìáôé ôçò ôÜîçò êáé ôçò êáíïíéêüôçôáò...
ï åãêëåéóìüò êáôáäéêÜæåé ôçí áôáîßá…”
Michel Foucault

Προκειµένου να διασφαλιστεί η τάξη και η
σταθερότητα για λόγους πολιτικούς και για λόγους
οικονοµικής ανάπτυξης, ο έλεγχος των ροών των
επιβεβληµένα εκτοπισµένων πληθυσµών αποτέλεσε
αποκλειστικό και πρωτεύον µέληµα των κρατικών
εξουσιών. Απαραίτητος δε, για τη διαφύλαξη
του απαραβίαστου της τριάδας έθνος/κράτος/
επικράτεια.
Η επάνδρωση των συνόρων µε άγρυπνους
και βαριά οπλισµένους φρουρούς, οι άδειες εισόδου
και εξόδου, η καταγραφή (και σε καταλόγους
ανεπιθύµητων), τα ναρκοπέδια και οι σύγχρονοι
χώροι κράτησης µεταναστών αποτέλεσαν περιφανείς
εφευρέσεις της µοντέρνας διακυβέρνησης.
«Ελάχιστα βέβαια έως κανένα από τα
εθνικά κράτη που γέµισαν το χάρτη του µοντέρνου
κόσµου ήταν στα αλήθεια τόσο εδαφικά οχυρωµένα
όσο προέβλεπαν τα κυριαρχικά τους δίκαια. Ενίοτε
σκοπίµως, άλλοτε διστακτικά, σχεδόν όλα τους
χρειάστηκε να αποδεχθούν την παρουσία «ξένων»
εντός της επικράτειάς τους»3. Βασική προϋπόθεση
των κρατικών εξουσιών ήταν και είναι (ακόµη
περισσότερο σήµερα, στην εποχή της «ΕυρώπηςΦρούριο», που θωρακίζει όλο και περισσότερο τα
εξωτερικά σύνορά της) ο έλεγχος και η διαχείριση
των ροών προς το εσωτερικό των επικρατειών που
κυβερνούν. Άλλοτε τα κράτη αποσκοπούν στην πλήρη
αναχαίτιση της «παράνοµης» εισόδου και άλλοτε η
είσοδος µεταναστών και προσφύγων καθορίζεται µε
τους ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους που θέτουν οι
ίδιες (οι κρατικές εξουσίες).
Στα πλαίσια της διαχείρισης των κινήσεων των
αποσταθεροποιηµένων πληθυσµών η µετανάστευση
αντιµετωπίζεται ως συλλογική παρανοµία. Η
«λαθροµετανάστευση» ανάγεται σε πρωτεύον
θέµα διεθνών και πανευρωπαϊκών συνδιασκέψεων.

Διαρκώς επιτυγχάνονται διακρατικές συµφωνίες και
τα κονδύλια για την ασφάλεια των συνόρων µοιάζουν
να αποσκοπούν στην αντιµετώπιση επιθετικών
«εισβολέων». Νέα σώµατα ασφαλείας και χώροι
κράτησης αποτελούν τις σύγχρονες συνοριακές
δοµές για τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της
Ε.Ε.. Τα τελευταία επεκτείνονται ολοένα και πιο έξω
από τη φυσική συνοριογραµµή των χωρών-µελών της
Ε.Ε. (βλ. νότια και ανατολικά σύνορα Ε.Ε.).
Η συνθήκη Σένγκεν, θεσµοθετώντας τη χάραξη
κοινής πολιτικής για την περιφρούρηση των εξωτερικών
συνόρων, προβλέπει χαρακτηριστικά: τη µετατόπιση
του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. µε την
ταυτόχρονη ελευθερία κυκλοφορίας εντός του χώρου
που ορίζει - «χώρος Σένγκεν» - για τους πολίτες
της Ένωσης. Προϊόν της είναι το «µηχανογραφηµένο
σύστηµα Σένγκεν» ή SIS, µια τράπεζα πληροφοριών
που αφορά σε διωκόµενους ποινικά και σε
µετανάστες που τους έχει αρνηθεί η χορήγηση βίζας
ή η υποδοχή στα σύνορα. «Συµπληρωµατική» σε αυτόν
τον τοµέα είναι η συνθήκη του Μάαστριχτ που έρχεται
να θεσµοθετήσει την αστυνοµική συνεργασία και η
σύµβαση για την ευρωαστυνοµία. Η δε επέκταση των
συνόρων γίνεται σαφής και εφαρµόσιµη θεσµικά
µε τις λεγόµενες «χώρες transit», στις οποίες (και
θεσµικά πλέον) εξασφαλίζεται η απέλαση των
µεταναστών που συνελήφθησαν µέσα στα σύνορα της
Ε.Ε.. Οι χώρες αυτές βρίσκονται γύρω από τα σύνορα
της Ε.Ε. και δηµιουργούν έναν «φίλτρο» ελέγχου της
µετανάστευσης πριν καν αυτή φτάσει σε αυτά. Επίσης
«απαλλάσσει» από έναν µεγάλο αριθµό δυνάµει
αιτούντων άσυλο αµέσως µετά από την άφιξή τους.
Οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία
που συµβαίνουν από τις αρχές της δεκαετίας του
’90, ανοίγουν το δρόµο και επικυρώνουν το µόνιµο
καθεστώς παρανοµίας, ελέγχου και καταστολής στο
οποίο καταδικάζονται οι µετανάστες. Εδραιώνουν
µια συνθήκη έκτακτης ανάγκης, όπου στοιχειώδη
ανθρώπινα δικαιώµατα καταπατούνται στο όνοµα
της ασφάλειας των συνόρων και της «πάταξης του
φαινοµένου» (της «λαθροµετανάστευσης»). Χωρίς καν
να κρατάει τους τύπους, το ίδιο «το Ψήφισµα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την Εφαρµογή
των “Συµφωνιών Σένγκεν” αναφέρει: “Εκφράζει τη
λύπη του που η Σύµβαση εφαρµογής του Σένγκεν
δεν κάνει την παραµικρή αναφορά στην Ευρωπαϊκή
Σύµβαση για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών”».4
Σύντοµα θα βρισκόµαστε µπροστά στο τετελεσµένο:
τη λειτουργία δηλαδή στα όρια της Ευρώπης ενός
συστήµατος «απαρτχάιντ» για τους πρόσφυγες και
τους µετανάστες, το οποίο θα λειτουργεί εκτός των
κεκτηµένων ανθρωπίνων δικαιωµάτων.5

3: Bauman Z., ÑåõóôÞ áãÜðç, óåë. 234, Âéâëéïðùëåßïí ôçò “Åóôßáò”, ÁèÞíá, 2006
4: ÌáñëÝí ËïãïèÝôç, Ñáôóéóìüò êáé Åèíéêéóìüò óôçí ÅëëÜäá ôá ÷ñüíéá ôïõ ‘90, Áõôïíïmedia, óåë. 16
5: www.iospress.gr, «éüò», Óôñáôüðåäá ðñïóöýãùí óôç íÝá Å.Å.: Áíèñþðéíåò áóðßäåò óôá óýíïñá, 11/7/2004
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Με την εν λόγω «υπερδραστηριότητα»
ευρωπαϊκών συνθηκών και υπερεθνικών συµφωνιών,
όσον αφορά στην οχύρωση των συνόρων, το
καθεστώς εξαίρεσης έγκειται (εκτός από τους
χώρους κράτησης, όπως θα φανεί στη συνέχεια)
και στην αποφασιστική αρµοδιότητα της αστυνοµίας
σε σχέση µε τους µετανάστες. Ακόµα και θεσµικά
δηλαδή καταδεικνύεται το δικαιικό οξύµωρο της
υπεροχής της αστυνοµίας πάνω στη δικαιοσύνη.6
Σε κάθε περίπτωση οι προθέσεις της
κρατικής εξουσίας µέσω της µεταναστευτικής
πολιτικής είναι σαφείς. Είτε κατά την είσοδο των
µεταναστών στα σύνορα είτε στη µετέπειτα διαµονή
τους στο εσωτερικό των ανεπτυγµένων κρατών, η
διαθέσιµη επιλογή βρίσκεται, όπως χαρακτηριστικά
σηµειώνει ο Ζ. Bauman, µεταξύ της «ανθρωποπεµεσικής
και της ανθρωποφαγικής» λύσης στο πρόβληµα των
«ξένων», δηλαδή της συγκέντρωσης και απέλασής
τους είτε από την επικράτεια είτε µια και καλή από
το µάταιο τούτο κόσµο ή της κατασπάραξής τους
µέσω της κοινωνικής-πολιτισµικής αφοµοίωσης.
Ο εγκλεισµός σε χώρους κράτησης (ως
γενικευµένου φαινοµένου7) συµβάλει καθοριστικά
στη διαµόρφωση της οριστικής θέσης του µετανάστη
στα χαµηλότερα στρώµατα της κοινωνικής ιεραρχίας
είτε ως υποτελούς και φοβισµένου πληβείου είτε ως
περιθωριοποιηµένου και κατώτερου όντος µέσα στο
κοινωνικό σώµα. Η κατά τα φαινόµενα «ισότητα» που
επιτυγχάνεται ενίοτε, επιτυγχάνεται µε περιορισµούς
της ελευθερίας και καταστρατήγηση ακόµα και της
υπάρχουσας δικαιοσύνης. Οι συνοριακές δοµές
εγκλεισµού, ως σύστηµα εξαναγκασµού, τιµωρίας
και συνετισµού αλλά και η υπερεκπροσώπηση
αλλοδαπών στις φυλακές και άρα η ποινική
διαχείριση της ανέχειας, η εν γένει αντιµετώπιση
της µετανάστευσης ως συλλογικής παρανοµίας,
αντικατοπτρίζουν την ποινικοποίηση της ανεξέλεγκτης
ανθρώπινης µετακίνησης και τη µετέπειτα διαχείριση
των πληθυσµιακών ροών.
Για τη συγκρότηση της εν λόγω πολιτικής,
το νεωτερικό κράτος επινοεί την κατασκευή της
εχθρικής εικόνας του «ξένου» την οποία καθηµερινά
πλάθει στο πρόσωπο των µεταναστών και η οποία του
είναι απαραίτητη για τη νοµιµοποίηση της εξουσίας
και των επιθετικών πρακτικών του. Οι µετανάστες
σήµερα αποτελούν τα βολικά υποκείµενα µιας ακόµα
επινοηµένης «απειλής» και τελικά της διοίκησης του
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δηµόσιου φόβου που αυτή προκαλεί. Η διάδοση δηλαδή
του πανικού µε το πρόσχηµα της αποτροπής του,
αποτελεί ικανή και αναγκαία τακτική νοµιµοποίησης
των επιλογών της κρατικής εξουσίας. Στα σύγχρονα
δυτικά κράτη ο µετανάστης απολαµβάνει το «προνόµιο»,
να είναι ένα από τα στοιχεία πάνω στον αποκλεισµό
των οποίων θεµελιώνεται η µοντέρνα διακυβέρνηση.
Στην Ευρώπη και την Ελλάδα, τα φαντάσµατα
στυγερών εγκληµατιών και οι καλικάντζαροι των
αστικών θρύλων, τα αποκυήµατα των ανασφαλειών
της ζωής στην πόλη, αντικαθίστανται από τους
µετανάστες. Η αντιµετώπισή τους ανάγεται σε
προγραµµατική επιδίωξη για τους κυβερνώντες και
εντάσσεται στη µεγαλοστοµία των προεκλογικών
υποσχέσεων.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα που
παραθέτει ο Ζύγκµουντ Μπάουµαν «η µονοµαχία Σιράκ
εναντίον Ζοσπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές
του 2002 στην οποία οι δύο αντίπαλοι συναγωνίστηκαν
για την κατάκτηση του σώµατος προσφέροντας ολοένα
αυστηρότερα µέτρα ενάντια στους εγκληµατίες και τους
µετανάστες, ιδίως όµως στους µετανάστες που υποθάλπουν το έγκληµα και την εγκληµατικότητα που υποθάλπεται από τους µετανάστες...ο Σιράκ...δηλώνοντας ότι η
πολιτική της «µηδενικής ανοχής» θα γινόταν νόµος µόλις
επανεκλεγόταν...ο Ζοσπέν... κήρυξε «τον πόλεµο ενάντια
στην ανασφάλεια», υποσχόµενος «µηδενική ελαστικότητα»... όταν ο Σιράκ πρόβαλε την ιδέα των «περίκλειστων
κέντρων» για τον περιορισµό των νεαρών παραβατών, ο
Ζοσπέν ισοφάρισε την προσφορά µε ένα «όραµα περίκλειστων εγκαταστάσεων»... µε την προοπτική «επί τόπου
επιβαλλοµένων ποινών»... στην Πορτογαλία ο Paulo Portas,
παίζοντας µε µόνο χαρτί του τη λυσσώδη αντίθεση στη
µετανάστευση, βοήθησε να ανέβει στην εξουσία ο νέος
δεξιός συνασπισµός (όπως ακριβώς µε το Δανικό Λαϊκό Κόµµα της Pia Kjersgaard στη Δανία, µε τη Λίγκα του
Βορρά του Ουµπέρτο Μπόσι στην Ιταλία και το ριζικά
αντιµεταναστευτικό Κόµµα της Προόδου στη Νορβηγία).8

Όπως το έθεσε ο McNeil, οι πολιτικοί ανά
την Ευρώπη χρησιµοποιούν το στερεότυπο “οι ξένοι
προκαλούν την εγκληµατικότητα” για να συνάπτουν το
εθνοτικό µίσος, που δεν είναι πολύ της µόδας, µε
τον περισσότερο αρεστό φόβο για την προσωπική
ασφάλεια. Έτσι ο ορισµός του ξένου, του εχθρού,
κρίνεται καθοριστικός για τη συγκρότηση της
πλασµατικά οµογενοποιηµένης κοινότητας των
αυτοχθόνων, την οχύρωση των ευρωπαϊκών ή εθνικών
συνόρων και τη θωράκιση απέναντι στους «ξένους» µε
πρόσχηµα την ασφάλεια.

6: «...êÜèå áßôçìÜ ôïõò ãéá åßóïäï óôç ÷þñá óôá óýíïñá åîåôÜæåôáé, ìå âÜóç ôï íüìï, áðü ôéò áóôõíïìéêÝò áñ÷Ýò êáé ü÷é áðü
«áíåîÜñôçôï áðü ôçí åêôåëåóôéêÞ åîïõóßá üñãáíï» êáé ôï üôé «äåí êáèéåñþíåôáé äéêáßùìá áêñüáóçò áðü ôïí åéóáããåëÝá ðñéí
äéáôá÷èåß ç åðáíáðñïþèçóç ôïõ áíôéêáíïíéêïý áëëïäáðïý», äßíïíôáò óôéò áóôõíïìéêÝò áñ÷Ýò áõîçìÝíåò áñìïäéüôçôåò óå
ó÷Ýóç ìå ôïõò «îÝíïõò» ÌáñëÝí ËïãïèÝôç, Ñáôóéóìüò êáé Åèíéêéóìüò ôá ÷ñüíéá ôïõ ‘90, Áõôïíïmedia, óåë. 16
7: ×áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá ÷þñïõ êñÜôçóçò åêôüò ÅëëÜäáò áðïôåëåß ôï íçóß Ëáìðåíôïýæá óôç íüôéï Éôáëßá, üðïõ ïé
óõíèÞêåò êñÜôçóçò åßíáé áíÜëïãåò ìå ôïõ Áìðïý ÃêñÜéìð. ÐïëëÜ êáñÜâéá ðïõ Ýöõãáí ìÝ÷ñé ôþñá áðü åêåß, âïýëéáîáí,
áöÞíïíôáò áìÝôñçôïõò ìåôáíÜóôåò íåêñïýò óôïí ðÜôï ôçò ìåóïãåßïõ.
8: Bauman Z., ÑåõóôÞ áãÜðç, óåë. 208, Âéâëéïðùëåßïí ôçò “Åóôßáò”, ÁèÞíá, 2006

Σε
αυτό
το
πεδίο
σύγχρονου
αντιµεταναστευτικού λόγου και πράξης, η παρουσία
στρατοπέδων
κράτησης
µεταναστών,
χώρων
απόλυτου δικαιικού κενού, χώρων «εξαίρεσης»9,
διασκορπισµένων σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό έδαφος
(αλλά και περιµετρικά αυτού) αποτελούν κοµµάτι ενός
πολέµου ενάντια στους αµάχους, τους µη πολίτες,
τους «υπό απέλαση».

1.2./
Ï ×ÙÑÏÓ ÔÙÍ ÓÕÍÏÑÙÍ
1.2.1/
ÊÁÈÅÓÔÙÓ ÊÁÉ ÌÏÑÖÇ
“...ôçí åðï÷Þ, óôçí ïðïßá üëá åßíáé óõíïëéêÜ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ,
áöïý ôï åóùôåñéêü, ôï ÅÍÔÏÓ, åßíáé ôï Ýó÷áôï üñéï,
ç ÐÅÑÁÔÏÔÇÔÁ ôïõ êüóìïõ, êáé
ôï åîùôåñéêü ç ÐËÇÑÏÔÇÔÁ ôïõ.”
Ðùë Âéñéëéü

Σε µια εποχή πολιτικής, οικονοµικής και
στρατιωτικής συνολοποίησης τα σύνορα δε θα
µπορούσαν να διατηρήσουν ακέραια την προηγούµενη
µορφή τους, «Γεωπολιτική και γεωστρατηγική
αλληλοεξαλείφονται µε τη σειρά τους, µαζί µε τα
εσωτερικά σύνορα που χώριζαν κάποτε τα κράτη...».10
Ο χώρος, το «εσωτερικό» και το «εξωτερικό»
ουσιαστικά αντιστρέφονται.
Η σύγχρονη πόλη µετατρέπεται σε ακρόπολη
και τα σύνορα της επικράτειας διαφαίνονται
σχηµατισµένα στον ιστό της. Συνοριακές δοµές όπως
οι χώροι κράτησης και η συνοριακή φύλαξη συναντώνται
στα κέντρα των πόλεων. Στην Αθήνα το Τµήµα
Αλλοδαπών, ευρισκόµενο άλλοτε στην Αλεξάνδρας,
τη Λένορµαν και σήµερα στην Πέτρου Ράλλη ή τα
κρατητήρια των Α.Τ. συγκεντρώνουν µετανάστες προς
απέλαση για τρίµηνο ή και περισσότερο. Συνοριακοί
φρουροί φυλάνε τα κέντρα προσωρινής κράτησης
ή «σαρώνουν» το κέντρο της πόλης. Συγχρόνως, οι
ζώνες αποτροπής διέλευσης είναι ένα µοντέρνο
(µε τη σύγχρονη µορφή του) φαινόµενο που (από τα
µέτρα ασφαλείας στο Μαρµαρά της Χαλκιδικής και
την οχύρωση του χώρου γύρω από το Ζάππειο κατά
την ελληνική προεδρία της Ε.Ε. αλλά και άλλα όλο και

πιο συχνά παραδείγµατα) καταδεικνύει στο µέγιστο
το µετασχηµατισµό του αστεακού εδάφους σε
σύµπλεγµα µικρότερων «επικρατειών», χαραγµένων
από αντίστοιχες «συνοριακές ζώνες».
“Åêåß ðïõ, Üëëïôå, ç ôïðéêÞ áõôïêñáôïñßá óôçñéæüôáí
óôéò ðüëåéò, ç óõíïëéêÞ áõôïêñáôïñßá
åðéíïåß ãéá ëïãáñéáóìü ôçò Ýíá ìïíïðþëéï,
Þ, áêñéâÝóôåñá, ìéá Ýêêåíôñç ìåãÜðïëç...”
Ðùë Âéñéëéü

Αν η πόλη είναι το κέντρο του πολιτικού
βίου και µε αυτή την έννοια, ο κατ’ εξοχήν πολιτικός
χώρος της επικράτειας, δηλαδή το πεδίο όπου
διαδραµατίζεται ο πολιτικός βίος της κοινωνίας της
χώρας, τότε ενσαρκώνει και την ποιότητα της εν
λόγω κοινωνίας.
Ο χώρος των συνόρων (και των συνοριακών
δοµών) αποτελεί τον τόπο όπου η κυρίαρχη εξουσία
έχει το µονοπώλιο της απόφασης και διαχείρισης και
µε αυτή την έννοια, όποιος τα διασχίζει οφείλει να
αναµετρηθεί απ’ ευθείας µε αυτή. Όταν, µε την αύξηση
της «κινητικότητας», δηλαδή της εισροής µεταναστών,
τα γεγονότα που διαδραµατίζονται στα σύνορα
αποκτούν υπολογίσιµο αριθµό αλλά και σηµασία,
τότε ο χώρος των συνόρων ανάγεται σε εκείνο τον
«κρίσιµο χώρο» όπου καταδεικνύεται η ποιότητα της
κοινωνίας και του πολιτικού βίου που λαµβάνει χώρα
στην επικράτεια. Μετατρέπεται δηλαδή µε αυτόν τον
τρόπο σε «πόλη» µε την έννοια αυτής που εξηγήθηκε
πριν.11
Το πλάτος των συνοριακών ζωνών µετριέται
σε χιλιόµετρα των εκατέρωθεν επικρατειών
και συνοριακές δοµές όπως χώροι κράτησης
µεταναστών και συνοριοφυλακή τοποθετούνται εντός
τους. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη επέκταση
των συνόρων της Ε.Ε. εκτός της γεωγραφικής της
περιµέτρου και η τοποθέτηση χώρων κράτησης δικής
της διαχείρισης σε χώρες όπως το Μαρόκο, η Λιβύη,
η Τυνησία, η Αίγυπτος ή στην Ανατολική Ευρώπη, η
Αλβανία, η Σλοβακία κλπ.
Παράλληλα, τα σύνορα διαµορφώνονται
σε ζώνες διαχείρισης υπερεθνικών κέντρων και
επικρατειών (Ε.Ε.) και θωρακίζονται απέναντι στους
µη πολίτες των αντίστοιχων υπερεθνικών ενώσεων
(τους προερχόµενους από χώρες εκτός Σένγκεν).
Τα σύνορα δεν ορίζουν µόνο το γεωγραφικό χώρο
µιας επικράτειας αλλά το χώρο διαχείρισης και
ισχύος µιας δικαιοπολιτικής τάξης και άρα, όπως
αναφέρει ο W. Benjamin, αυτό που εγγυώνται «πέρα
από κάθε απόκτηση ιδιοκτησίας, είναι η εξουσία».12

9: êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá åðéêñáôåß ç «ó÷Ýóç åîáßñåóçò» ùò ç «áêñáßá ìïñöÞ ôçò ó÷Ýóçò ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåé êÜôé ìüíï ìÝóù
ôïõ áðïêëåéóìïý ôïõ» (Agamben G., homo sacer: Êõñßáñ÷ç Åîïõóßá êáé ÃõìíÞ ÆùÞ, óåë. 42, Scripta, ÁèÞíá, 2005)
10: Virilio P., Ðáíéêüâëçôç Ðüëç: ôï áëëïý áñ÷ßæåé åäþ, óåë. 62, Íçóßäåò, ÁèÞíá, 2004
11: “ðïëéôéêÞ åßíáé ðñþôá êáé êýñéá ç ðüëéò”, ibid., óåë. 9
12: Benjamin W., Ãéá ìéá êñéôéêÞ ôçò âßáò, óåë. 24, ÅëåõèåñéáêÞ Êïõëôïýñá, ÁèÞíá, 2002
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Η «κατάργηση» (µε την έννοια της παράβλεψης) ή η
αµφισβήτηση των συνόρων, µε την παράνοµη διάσχιση
αυτών, όπως αναφέρει ο Agamben, δεν έχει απλώς «το
χαρακτήρα της παράβασης ενός νόµου, της οποίας
έπεται η σχετική κύρωση». Τα άτοµα που αψηφούν
τα σύνορα και έτσι την κυρίαρχη εξουσία (που όπως
αναφέρθηκε έχει το µονοπώλιο της απόφασης σε
αυτά) εκθέτουν τη ζωή τους σε «µια άνευ όρων
φονευσιµότητα».13

1.2.2/
×ÙÑÏÉ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ:
ÌÉÁ ÓÕÍÏÑÉÁÊÇ ÄÏÌÇ

óõóêåõÝò ðïõ êáñöéôóþíïõí êáé áóôõíïìåýïõí

Οι χώροι κράτησης εκφράζουν την αισθητική
ή την ηθική της εξαφάνισης που έχει τόσο βαθιά
σηµαδέψει τον 20ό αιώνα.
Η υλοποίηση του ελέγχου των πληθυσµιακών
ροών στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στον εγκλεισµό
µεγάλου αριθµού µεταναστών, στους οποίους,
οι παραπάνω καταγράφονται και «φυλάσσονται»,
εξορισµένοι και ανύπαρκτοι για το κοινωνικό σώµα.
Σηµεία διάχυτα στην επικράτεια του ανεπτυγµένου
κόσµου, «αποθήκες» ταξινόµησης νεοεισελθέντων,
εκτός του χώρου που βιώνει η κοινωνία. Όταν η
«τροφοδότηση» της εγχώριας παραγωγής καταστεί
απαραίτητη, «εξάγονται» προς τις αγροτικές περιοχές
ή τις πόλεις. Σε άλλη περίπτωση που οι εκάστοτε
πολιτικοί και οικονοµικοί συσχετισµοί, που εύκολα
µεταφράζονται σε ανθρώπινες ποσότητες, το
αποφασίσουν, επιστρέφονται στην «προµηθεύτρια»
χώρα.

*τα

σηµεία στο
χάρτη αντιστοιχούν
στα διάφορα είδη
χώρων
κράτησης
µεταναστών

äßêôõï ÷þñùí êñÜôçóçò ìåôáíáóôþí óôçí åõñùðáúêÞ åðéêñÜôåéá
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13: Agamben G., homo sacer: Êõñßáñ÷ç Åîïõóßá êáé ÃõìíÞ ÆùÞ, óåë. 139, Scripta, ÁèÞíá, 2005

Με επίσηµους όρους, στόχος του εγκλεισµού
σε χώρους κράτησης είναι η καταπολέµηση της
παράνοµης µετανάστευσης. «Όπως γράφει ο
Πιερ Τουρνιέ σε επίσηµη έκδοση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, “πρόκειται για µια σκόπιµη επιλογή για
να αντιµετωπιστεί η παράνοµη µετανάστευση δια
µέσου της φυλάκισης”»14. Ουσιαστικός λόγος είναι
ο περιορισµός της µετανάστευσης ως ατοµικής
επιλογής. Στη συνέχεια ο φραγµός και οχύρωση
των συνόρων και η επινόηση των προσφορότερων
διαδικασιών απαλλαγής από όσους επιζητούντες
στέγη και τροφή κατορθώνουν µολαταύτα να
διασχίζουν τα σύνορα. Επιµέρους στόχο αποτελεί ο
περιορισµός του αριθµού των αιτούντων άσυλο.
Ακόµη περισσότερο αναγκαία -εφόσον τελικά
ο αριθµός των εισερχοµένων είναι µεγάλος- είναι
η διαχείριση της πολυπληθούς αυτής εισροής και
αυτό δε γίνεται µόνο υψώνοντας τείχη στα σύνορα.
Τα τείχη αυτά όχι µόνο φράσσουν την κινητικότητα
αλλά και την περικλείουν. Η λογική που έχει πίσω
του το φαινόµενο της «διαχείρισης» όπως παρατηρεί
ο G. Agamben είναι ότι «πρέπει να αντιµετωπιστεί
µάλλον η κινητικότητα παρά η µονιµότητα. Είναι στις
µοναδικότητες εν κινήσει που πρέπει να υπάρξει
παρέµβαση».15 Ίσως τελικά να µην πρόκειται
«απλώς για ρύθµιση των ροών», όπως συνεχίζει ο G.
Agamben, «η ύπαρξη αυτών των χώρων αποκαλύπτει
τη βιοπολιτική ουσία του ελέγχου αυτών των ροών».
«Εφόσον πρόκειται εξαρχής για άτοµα των οποίων ο
καθορισµός της ταυτότητας στη βάση του κριτηρίου
της εθνικότητας και της ιδιότητας του πολίτη δε
µπορεί να λειτουργήσει, σαν τέτοια είναι που τελικά,
µέσω της απέλασης, απογυµνώνονται κάθε δικαιικής
υπόστασης και κρατούνται σε αυτούς τους τόπους. Η

÷þñïò êñÜôçóçò óôç ÂÝííá Ñïäüðçò

κυρίαρχη εξουσία δηλαδή ρυθµίζει τη «γυµνή ζωή» και
συνεπώς τη θεµελιώδη βιοπολιτική ροή».16
Κατά τον Z. Bauman οι νεοεισελθέντες
είναι «απεδαφοποιηµένοι» µε την έννοια ότι
µεταναστεύοντας, εγκαταλείποντας µια επικράτεια,
παύουν να ανήκουν σε αυτή, εισέρχονται σε µια
κατάσταση όπου παύει να τους αντιστοιχεί χώρος. «Δεν
αποτελούν στ΄ αλήθεια µέρος του τόπου. «Βρίσκονται»
αλλά δεν «ανήκουν» στο χώρο που καταλαµβάνουν µε
την παρουσία τους». Στην πραγµατικότητα δηλαδή οι
κρατούµενοι στους «συνοριακούς χώρους» κράτησης,
οι «υπό απέλαση», δε βρίσκονται στο έδαφος του
κράτους στο οποίο εισέρχονται, στο εσωτερικό
κάποιων εθνικών συνόρων. «Αιωρούνται σε ένα
χωρικό κενό, στο οποίο ο χρόνος έχει σταµατήσει.
Δεν είναι ούτε εγκατεστηµένοι, ούτε περιπλανώµενοι,
ούτε ενδηµούντες ούτε νοµάδες».17 Η «εγγραφή»
τους σε µια επικράτεια και σε µια δικαιοπολιτική
τάξη προϋποθέτει αφενός την ολική «απογύµνωσή»
και αφετέρου την απόκτηση κάποιων αντικειµενικών
ιδιοτήτων, την «οικοδόµηση» µιας νέας «ταυτότητας».
Το βίωµα του εγκλεισµού σε τέτοιους
χώρους (στα κέντρα κράτησης), µε βάση τις
περιγραφές, φαίνεται να παρέχει την ικανή και
αναγκαία συνθήκη όπου επιτελείται η απαιτούµενη
αναµόρφωση των υποκειµένων και η ένταξη σε µια
δικαιοπολιτική τάξη. Οι υλικές συνθήκες διαβίωσης,
οι καταναγκασµοί και οι απαγορεύσεις δε µπορεί
παρά να επιδρούν στο σώµα αλλά και στον ψυχισµό
των κρατουµένων. Η ίδια η θέσπιση της διοικητικής
κράτησης και η στέρηση κάθε δικαιώµατος σε αυτούς
τους χώρους προµηνύουν τη µελλοντική θέση των
κρατουµένων στην εν λόγω επικράτεια. Η τεχνική της
υποκειµενοποίησης,18 της πρόσδοσης αντικειµενικής
ταυτότητας µέσω του εγκλεισµού στους χώρους
κράτησης είναι που διερευνάται εδώ.
«Οι “πόλεις του πουθενά” των περίκλειστων
στρατοπέδων προσφύγων αποτελούν εργαστήρια
όπου σε ακραίες συνθήκες δοκιµάζονται “η
απονοηµατοδότηση του τόπου, η ευθραυστότητα και
αναλωσιµότητα των νοηµάτων, η απροσδιοριστία και
ευπλαστότητα των ταυτοτήτων”».19
Ως χώρος εµπερικλείει τον περιορισµό της
κίνησης, τον εξαναγκασµό, την τιµωρία, το συνετισµό
αλλά δεν εντάσσεται στο σύστηµα των φυλακών.
Προσδίδει συλλογική20 ταυτότητα αλλά δε λειτουργεί
σωφρονιστικά. Λέγεται κράτηση αλλά δε διαρκεί όσο
αυτή ούτε έχει απαραίτητα τη µορφή των γνωστών

14: «êõñéáêÜôéêç åëåõèåñïôõðßá», 15/10/2000
15: Agamben G., homo sacer: Êõñßáñ÷ç Åîïõóßá êáé ÃõìíÞ ÆùÞ, óåë. 45, Scripta, ÁèÞíá, 2005
16: Agamben G., ÌïñöÞ-ôçò-æùÞò, óåë. 43, ÅëåõèåñéáêÞ Êïõëôïýñá, ÁèÞíá, 2002
17: Báuman Z., ÑåõóôÞ áãÜðç, óåë. 32, Âéâëéïðùëåßïí ôçò “Åóôßáò”, ÁèÞíá, 2006
18: Ï M. Foucault áíáöÝñåé üôé áðü ôï äÝêáôï Ýíáôï áéþíá ê.å. «ï “Üíèñùðïò”... èá ãßíåé óôü÷ïò ôçò ðïéíéêÞò åðÝìâáóçò, ôï
áíôéêåßìåíï ðïõ ç ðïéíéêÞ åðÝìâáóç äéáôåßíåôáé üôé èá ôï áíáìïñöþóåé êáé èá ôï ìåôáâÜëåé,...», åäþ Ýãêåéôáé ç áíáöåñüìåíç
õðïêåéìåíïðïßçóç ðïõ öáßíåôáé íá áðïðåéñÜôáé ìÝóá óôïõò ÷þñïõò êñÜôçóçò ìåôáíáóôþí (Ï ÌåãÜëïò Åãêëåéóìüò, Ìáýñç Ëßóôá,
ÁèÞíá, 1999).
19: Báuman Z., ÑåõóôÞ áãÜðç, óåë. 244, Âéâëéïðùëåßïí ôçò “Åóôßáò”, ÁèÞíá, 2006
20: äåäïìÝíïõ üôé êÜèå ìåôáíÜóôçò ðïõ ðáñÜíïìá åéóÝñ÷åôáé åíôüò ôùí óõíüñùí «ïöåßëåé» ôçí Ýêôéóç ôñéìÞíïõ óå ÷þñï
êñÜôçóçò. ¢ñá ç ðïéíÞ áöïñÜ Ýíá óõëëïãéêü õðïêåßìåíï, ôïõò “ëáèñïìåôáíÜóôåò” êáé äåí åßíáé áôïìéêÞ.
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κρατητηρίων φυλακών. Διατρέχει τα σύνορα της
επικράτειας αλλά δεν αποτελεί τυπικά οχυρωµατικό
έργο. Δεν αντιστοιχεί ως τόπος σε κανένα από τα
γνωστά σύγχρονα πολιτικά νοήµατα. Στους χώρους
αυτούς δίνονται διάφορες ονοµασίες, όπως “χώροι
κράτησης λαθροµεταναστών”, “προσωρινοί χώροι
κράτησης”, “χώροι υποδοχής”, “χώροι/κέντρα
φιλοξενίας” ενώ βασική προϋπόθεσή τους είναι
ο εγκλεισµός και η απαγόρευση, αναδεικνύοντας
την «αναλωσιµότητα των νοηµάτων». Οι κρατούµενοι
αυτών των χώρων δεν είναι ποινικοί αλλά εκτίουν
ποινές. Δεν είναι ξένοι γιατί δεν ανήκουν σε καµία
επικράτεια. Δεν είναι υπήκοοι άλλου κράτους γιατί
έχουν λιποτακτήσει. Ονοµάζονται πολιτικοί πρόσφυγες
όταν αιτούνται άσυλο, αλλά αυτό δεν τους χορηγείται
ποτέ, καταδεικνύοντας την απροσδιοριστία και την
ευπλαστότητα των ταυτοτήτων.
Οι ενδιάµεσες «πόλεις του πουθενά» σπάνια
και για πολύ λίγους αποτελούν «θέµα» των δελτίων
ειδήσεων και του τύπου,21 για αυτό και στην κοινώς
γνωστή πραγµατικότητα «δεν υπάρχουν».
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2/ ×ÙÑÏÉ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ

2.1/ ÍÏÌÉÊÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÊÁÉ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ
H λειτουργία των χώρων κράτησης έγκειται
στην τρίµηνη κατά µέσο όρο κράτηση των µεταναστών
χωρίς έγγραφα µε την κατηγορία της παράνοµης
εισόδου στη χώρα. Πρόκειται για κράτηση εν
όψει απέλασης.22 Μόλις οι κρατούµενοι αφεθούν
ελεύθεροι, τους επιδίδονται έγγραφα διοικητικής
απέλασης που τους υποχρεώνουν να εγκαταλείψουν
τη χώρα εντός δεκαπέντε ηµερών. Μετά την έκτιση
της ποινής τους, λόγω άγνοιας των δικαιωµάτων τους,
οι κρατούµενοι δεν προσφεύγουν κατά της απέλασης
(το οποίο βέβαια θα ήταν και ανούσιο αφού ποτέ
δεν αποδίδει), ενώ νοµικά έχουν αυτό το δικαίωµα.
Επίσης δεν εγκαταλείπουν τη χώρα επειδή δεν τους
περιµένει προφανώς πλήθος επιλογών πέραν της
παραµονής τους σε αυτή αλλά ενίοτε και επειδή η
υποχρέωσή τους, της «οικειοθελούς» αποχώρησης,
δεν τους γνωστοποιείται. Τις περισσότερες φορές
αποπειρώνται να υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου στη
διάρκεια της προθεσµίας που τους δίνεται µετά τη
λήξη της κράτησής τους, αλλά δεν κατορθώνουν να
εξασφαλίσουν την «κόκκινη κάρτα» (που πιστοποιεί
ότι η αίτησή τους ελήφθη και εξετάζεται) ή αυτή
τους παρέχεται (µετά από µέρες προσπάθειας στο
Αλλοδαπών) µε ήδη παρελθούσα ηµεροµηνία λήξης
νόµιµης παραµονής. Το αποτέλεσµα είναι η σύλληψη
και απέλαση ή η επανέκτιση τρίµηνης κράτησης και
η διαιώνιση της προσπάθειας εξασφάλισης της
προσωρινής «κόκκινης κάρτας».

21: Õðüøåé ç ÷áñáêôçñéóôéêÞ ïéêïíïìßá ôçò äçìïóéüôçôáò ó÷åôéêÜ ìå áõôïýò ôïõò ÷þñïõò áëëÜ ìÜëëïí êáé åðéìåëÞò áðüêñõøç.
Ç ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ ãéá ôá Äéêáéþìáôá ôïõ Áíèñþðïõ åðéóçìáßíåé ôçí áðüêñõøç ôçò ýðáñîçò ðñïóùñéíþí ÷þñùí êñÜôçóçò
áëëïäáðþí ôçò ÅË.ÁÓ. (üðùò ôï êÜìðéíãê óôï ÄñÝðáíï ÊïæÜíçò), ôïõ Ëéìåíéêïý, áêüìá êáé ôåëùíåéáêþí áñ÷þí, êáôÜ ðáñÜâáóç
ôïõ Üñèñïõ 8.2 (â) ôçò ÅõñùðáúêÞò Óýìâáóçò ãéá ôçí ðñüëçøç ôùí âáóáíéóôçñßùí (ðçãÞ: ¸êèåóç êáé ðñïôÜóåéò ôçò Å.Å.Ä.Á.:
Ïé óõíèÞêåò êñÜôçóçò óôçí ÅëëÜäá ôï 2002).
22: ¢ñèñï 48.1: Ï áëëïäáðüò, óôï ðñüóùðï ôïõ ïðïßïõ óõíôñÝ÷ïõí ïé ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 44, êñáôåßôáé óôçí
ïéêåßá áóôõíïìéêÞ áñ÷Þ. ÌÝ÷ñéò üôïõ ïëïêëçñùèïýí ïé äéáäéêáóßåò áðÝëáóÞò ôïõ ìðïñåß íá ðáñáìÝíåé óå åéäéêïýò ÷þñïõò…
¢ñèñï 44.3: Åöüóïí ï áëëïäáðüò, åê ôùí åí ãÝíåé ðåñéóôÜóåùí, êñßíåôáé ýðïðôïò öõãÞò Þ åðéêßíäõíïò ãéá ôç äçìüóéá ôÜîç, ìå
áðüöáóç ôùí ïñãÜíùí ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ, äéáôÜóóåôáé ç ðñïóùñéíÞ êñÜôçóÞ ôïõ ìÝ÷ñé ôçí Ýêäïóç, åíôüò ôñéþí
çìåñþí, áðüöáóçò ðåñß ôçò áðÝëáóÞò ôïõ. Åöüóïí åêäïèåß áðüöáóç áðÝëáóçò, ç êñÜôçóç óõíå÷ßæåôáé ìÝ÷ñé ôçí åêôÝëåóç
ôçò áðÝëáóçò, óå êáìßá üìùò ðåñßðôùóç äåí ìðïñåß íá õðåñâáßíåé ôïõò ôñåéò ìÞíåò... {Í. 2910/2001 Åßóïäïò êáé ðáñáìïíÞ
áëëïäáðþí óôçí ÅëëçíéêÞ ÅðéêñÜôåéá. ÊôÞóç ôçò ÅëëçíéêÞò ÉèáãÝíåéáò ìå ðïëéôïãñÜöçóç êáé Üëëåò äéáôÜîåéò. (ÖÅÊ 91, ô. Á´)}

2.2/ ÄÉÊÔÕÏ ×ÙÑÙÍ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ
Στη λίστα περιλαµβάνονται όλοι οι χώροι κράτησης των οποίων η
ËÉÓÔÁ
×ÙÑÙÍ
ÊÑÁÔÇÓÇÓ
ύπαρξη επιβεβαιώνεται από κάποια πηγή, ανεξάρτητα από το αν αυÓÔÇÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÊÑÁÔÅÉÁ
τοί υπάρχουν ακόµα, είναι ενεργοί ή αντικαταστάθηκαν από άλλους
πρόσφατα.
α/α

περιοχή
1

Δίκαια

2

“Πρότυπο Κέντρο
Υποδοχής και Διαμονής
Λαθρομεταναστών” στο
Φυλάκιο

νομός

είδος χώρου

πηγή

συνοριακό φυλάκιο (σήμερα
ανενεργό)

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους

Έβρου

Έβρου

χώρος κράτησης μεταναστών

Έβρου

συνοριακό φυλάκιο

Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες (Ε.Σ.Π. ή GCR), 2006

Πρόσφυγες

Πανελλαδικό Δίκτυο Αντιρατσιστικών
Οργανώσεων

3

Βρυσικά

4

Σουφλί

Έβρου

χώρος κράτησης μεταναστών

μετανάστης (2004)

5

Μεταξάδες

Έβρου

συνοριακό φυλάκιο

“Γιατροί του Κόσμου”

6

Ελαφοχώρι

Έβρου

κρατητήριο Α.Τ. (σήμερα
ανενεργό)

“Ελεύθερο Βήμα” (18/7/2002)

7

Κυπρίνος

Έβρου

συνοριακό φυλάκιο

GCR (2005)

8

Φέρρες

Έβρου

κρατητήριο Α.Τ. (κέντρο
μεταγωγών)

μετανάστης (2002)

9

Πέπλος
Έβρου

χώρος κράτησης μεταναστών,
πρώην βιοτεχνία ή αποθήκη

GCR

Έβρου

χώρος κράτησης

Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών (2007)

Έβρου

κρατητήριο Α.Τ.

“Αυγή”

Έβρου

τμήμα συνοριακής φύλαξης
(ή/και) Α.Τ.

Διεθνής Αμνηστία (Έκθεση 2005)

10

Ισαάκι

11

Νέων Χειμωνίων

12

Α.Τ. Διδυμοτείχου

13

Ορεστιάδας

τμήμα συνοριακής φύλαξης
Έβρου

14

Τυχερού

15

Βέννα

16

Βέννα

17

Σάπες

18

Α.Τ. Αλεξανδρούπολης

19

Πύλη

20

Κρυσταλλοπηγή

21

Αετός

22

Μεσοποταμία Καστοριάς

Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών (2007)

Έβρου

τμήμα συνοριακής φύλαξης

Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών (2007)

Ροδόπης

συνοριακό φυλάκιο

GCR (2006)

Ροδόπης

χώρος κράτησης μεταναστών,
πρώην σιταποθήκη

GCR (2006)

Ροδόπης

κρατητήριο Α.Τ.

σπουδαστική εργασία

Ροδόπης

κρατητήρια Α.Τ.

μετανάστης (2002) και Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (2001)

Φλώρινα

κρατητήριο Α.Τ.

μετανάστης (2006)

Φλωρίνης

συνοριακό φυλάκιο

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), Έκθεση 2002

Φλωρίνης

συνοριακό φυλάκιο

μετανάστης (2006)

κρατητήριο Α.Τ.

Ελληνικό Παρατηρητήριο των
Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ),
Γενεύη, 2003

Καστοριάς
23

Δρέπανο
Κοζάνης

κάμπινγκ

Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων
των Ηνωμένων Εθνών (ΕΠΒ), έκθεση
1/2003

24

Α.Τ. Ιωαννίνων

Ιωαννίνων

κρατητήριο Α.Τ.

ΕΕΔΑ, έκθεση 2002

25

Γιάννενα

Ιωαννίνων

φυλακή

διαδίκτυο

26

Α.Τ. Ηγουμενίτσας

Θεσπρωτίας

κρατητήριο Α.Τ.

ΕΠΒ, έκθεση 1/2003

27

Γόννοι Λαρίσης

Λαρίσης

κρατητήριο Α.Τ.

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισας

11

28

Ελασσόνα

29

Λάρισα

30

Κοκκινοπυλός

31

γήπεδο του μπάσκετ στον
Βόλο

32

Α.Τ. Νέας Ιωνίας Βόλου

33

Α.Τ. Αλμυρού

34

Κύμη Ευβοίας

35

Αλιβέρι

36

Μαντούδι

37

Μαντούδι

Λαρίσης

κρατητήριο Α.Τ.

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισας

Λαρίσης

κρατητήριο Α.Τ.

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισας

Λαρίσης

χώρος κράτησης μεταναστών,
πρώην στρατόπεδο

“Καθημερινή” 5/6/2005

Μαγνησίας

χώρος κράτησης

Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο του
«Forum για την Κοινωνική Συνοχή»

Μαγνησίας

κρατητήριο Α.Τ.

Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική
Έκθεση, Οκτώβριος 2005

Μαγνησίας

κρατητήριο Α.Τ.

Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική
Έκθεση, Οκτώβριος 2005

Ευβοίας

κρατητήριο Α.Τ.

διαδίκτυο

Ευβοίας

χώρος κράτησης μεταναστών,
πρώην βιοτεχνία

GCR

Ευβοίας

χώρος κράτησης μεταναστών,
πρώην βιοτεχνία

GCR

Ευβοίας

χώρος κράτησης μεταναστών,
πρώην αποθήκη της Αγροτικής
Τράπεζας

GCR

Ευβοίας

χώρος κράτησης μεταναστών,
πρώην βιοτεχνία

GCR

Ευβοίας

μισθωμένο οικόπεδο του
δημοτικού συμβουλίου

“Ελευθεροτυπία” 12/1/2005

38

Χαλκίδα

39

Νεοχώρι

40

Κάρυστος

Ευβοίας

χώρος κράτησης μεταναστών

διαδίκτυο

41

Nέες Κυδωνιές Μυτιλήνης

Λέσβου

κρατητήριο Α.Τ.

διαδίκτυο

42

Παγανή Μυτιλήνης
Λέσβου

κέντρο προσωρινής κράτησης
Παγανής Μυτιλήνης

GCR (2006), σπουδαστική εργασία
(2005)

Χίου

χώρος κράτησης μεταναστών σε
κοντέινερς και σκηνές

Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Χίου, GCR
(2006)

Χίου

κρατητήρια Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Χίου

Συνήγορος του Πολίτη, 2001

Σάμου

κρατητήριο Α.Τ.

πρόσφυγας

Σάμου

χώρος κράτησης μεταναστών
μέσα σε κατοικημένη περιοχή

GCR (2006)

Σάμου

νέος χώρος κράτησης σε χώρο
που βρισκόταν νταμάρι

GCR

43

44

Χίος Βροντάδο

Χίος Μυρσινίδι

45

Α.Τ. Σάμου

46

Σάμος

47

Βαθύ Σάμου

48

Σπερχειάδα

Φθιώτιδας

χώρος κράτησης μεταναστών

Athens Indymedia

49

Μαλανδρίνο

Φωκίδας

φυλακή

ΕΠΒ (έκθεση 1/2003)

50

Τμήμα Δίωξης
Λαθρομετανάστευσης
Ασπροπύργου Αττικής

Αττικής

χώρος κράτησης μεταναστών

Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική
Έκθεση, Οκτώβριος 2005

51

Ελληνικό

Αττικής

χώρος κράτησης μεταναστών

μετανάστης 2004

52

Α.Τ.Πετραλώνων, Ταύρος

Αττικής

κρατητήριο Α.Τ.

Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική
Έκθεση, Οκτώβριος 2005

53

Α.Τ. Χαλανδρίου

Αττικής

κρατητήριο Α.Τ.

Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική
Έκθεση, Οκτώβριος 2005

Αττικής

χώρος κράτησης μεταναστών

“Ιατρική Παρέμβαση” (2007)

54

Τμήμα Αμυγδαλέζας Αττικής

55

Α.Τ.Δραπετσώνας

Αττικής

κρατητήριο Α.Τ.

ΕΠΒ (έκθεση 1/2003)

56

Α.Τ. Μενιδίου

Αττικής

κρατητήριο Α.Τ.

μετανάστης 1995

57

Α.Τ. Ομονοίας

Αττικής

κρατητήριο Α.Τ.

Συνήγορος του Πολίτη, 2001

58

Φυλακές Κορυδαλλού
Αττικής

φυλακή

μετανάστρια (1992), “Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία 15/10/02”

Αττικής

χώρος κράτησης μεταναστών

“Ιατρική Παρέμβαση” (2007)

59

Τμήμα Αλλοδαπ
ών Αττικής
Τμήμα Αλλοδαπών Αττικής

60

Γ.Α.Δ.Α.

Αττικής

κρατητήριο Γ.Α.Δ.Α.

μετανάστες (1992, 1995)

61

Ζάκυνθος

Ζακύνθου

?

migreurop (διαδίκτυο)

62

Άνδρος

Κυκλάδων

?

migreurop (διαδίκτυο)

63

Μύκονος

Κυκλάδων

?

migreurop (διαδίκτυο)

64

Νάξος

Κυκλάδων

?

migreurop (διαδίκτυο)

65

Κως

Δωδεκανήσου

χώρος κράτησης μεταναστών

Συνήγορος του Πολίτη, 2001

66

Α.Τ. Κω

Δωδεκανήσου

κρατητήριο Α.Τ.

διαδίκτυο

67

Ρόδος
Δωδεκανήσου

χώρος κράτησης μεταναστών,
πρώην ρ/σ (λέγεται κέντρο
υποδοχής)

GCR (2003)

68

Πάτμος

Δωδεκανήσου

?

migreurop (διαδίκτυο)

69

Γύθειο

Λακωνίας

?

migreurop (διαδίκτυο)

70

Καλαμάτα

Μεσσηνίας

?

migreurop (διαδίκτυο)

71

ξενοδοχείο στη Σκαλέτα
Ρεθύμνου

Ρεθύμνου

ξενοδοχεία

Athens Indymedia

72

Α.Τ. Χανίων

Χανίων

κρατητήριο Α.Τ.

διαδίκτυο

73

αεροδρόμιο Χανίων

Χανίων

κρατητήρια αεροδρομίου

διαδίκτυο

74

ξενοδοχείο στην
Παλαιοχώρα

Χανίων

ξενοδοχεία

GCR

75

Α.Τ. Ηρακλείου Κρήτης

Ηρακλείου
Κρήτης

κρατητήριο Α.Τ.

ΕΕΔΑ (Έκθεση 2002)

76

Σητεία

Λασιθίου

?

migreurop (διαδίκτυο)

77

ξενοδοχείο Blue Sky
Ιεράπετρα

Λασιθίου

ξενοδοχεία

διαδίκτυο

λοιποί χώροι κράτησης μη

ëïéðïß ÷þñïé êñÜôçóçò ìç åíôïðéóìÝíïé óôï ÷Üñôç
εντοπισμένοι στο χάρτη

78

Κρατητήριο του Λιμενικού
στην Κω

Δωδεκανήσου

κρατητήριο Λιμενικού

ΕΠΒ, Έκθεση 2001

79

Κρατητήριο του Λιμενικού
στη Θράκη

?

κρατητήριο Λιμενικού

ΕΠΒ, Έκθεση 2001

80

κρατητήρια λιμενικού
τμήματος του Πειραιά

Αττικής

κρατητήριο Λιμενικού

ΕΠΒ, Έκθεση 2001

81

15η ταξιαρχία στην
Καστοριά

Καστοριάς

στρατιωτικό κέντρο κράτησης

ΕΠΒ, Έκθεση 2001

82

σύνταγμα πεζικού στο
Ηράκλειο

Ηράκλειο
Κρήτης

στρατιωτικό κέντρο κράτησης

ΕΠΒ, Έκθεση 2001

89

ξενοδοχείο στη Σύρο

Κυκλάδων

ξενοδοχείο

migreurop (διαδίκτυο)

90

παλιό θέατρο στη Σύρο

Κυκλάδων

χώρος κράτησης μεταναστών

GCR (2006)

ÄÉÊÔÕÏ ×ÙÑÙÍ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ
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2.2.1/
“ÁÍÁÃÍÙÓÇ” ÔÏÕ ÅÍ ËÏÃÙ ÄÉÊÔÕÏÕ
“ðñÝðåé íá áíáãíùñßóïõìå
ðùò Ý÷åé ãßíåé äýóêïëï
íá äéáôçñÞóïõìå ôç äéÜêñéóç
ðïëéôéêïý êáé óôñáôéùôéêïý”
Ðùë Âéñéëéü

Οι χώροι κράτησης µεταναστών συγκροτούν
ένα δίκτυο εγκλεισµού που εκτείνεται σε ολόκληρη
την Ελλάδα. Είτε πρόκειται για κτήρια που προορίζονται
αποκλειστικά για τη διοικητική κράτηση παράνοµα
εισελθέντων (Τµήµατα Αλλοδαπών), είτε για χώρους
που στεγάζουν και άλλες χρήσεις (Α.Τ., συνοριακά
φυλάκια, κτήρια στρατιωτικών υπηρεσιών κλπ) οι
χώροι αυτοί εντάσσονται σε έναν ενιαίο µηχανισµό
κράτησης.
Γενικά, οι χώροι κράτησης στην Ελλάδα
τοποθετούνται στα σηµεία ή ακριβέστερα πλησίον
των σηµείων εισόδου στη χώρα, µετακίνησης,
διαµονής και εργασίας των µεταναστών. Έτσι στο
χάρτη εντοπίζονται άλλοτε στην περίµετρο της
επικράτειας και άλλοτε σε µικρή σχετικά απόσταση
από το σιδηροδροµικό και το εθνικό οδικό δίκτυο.
Επίσης, εγκαθίστανται κατά µήκος ακτογραµµών
ή σε περιοχές µε γεωργική δραστηριότητα, όπου
απασχολούνται µετανάστες χωρίς χαρτιά (π.χ.
στο θεσσαλικό κάµπο). Η διάταξη αυτή, αν και δεν
µπορεί να νοηθεί ως προϊόν στρατηγικής, είναι στα
σίγουρα αποτέλεσµα της παραπάνω εµπειρικής
γνώσης (που προκύπτει είτε από τα στοιχεία που
συγκεντρώνουν οι αρχές σχετικά µε τις περιοχές
διέλευσης µεταναστών είτε από τον επιτόπου
εντοπισµό ατόµων που αποπειρώνται να εισέλθουν
στην επικράτεια χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα). Η
εµπειρική γνώση όµως αποτελεί κοινή αφετηρία για
κάθε τύπου σχεδιασµό, διαµορφώνοντας µορφές
και χαράξεις άλλοτε γεωστρατηγικού και άλλοτε
πολιτικού προσανατολισµού.23
Ο στόχος της διοικητικής κράτησης, σε
χωροταξικό επίπεδο, είναι να µετατοπίσει και να
ακινητοποιήσει τους εισερχόµενους. Να αντιδράσει
στην πληµµυρίδα του πληθυσµού. Είναι ένας αρνητικός
τρόπος ελέγχου της χωροταξικής τοποθέτησης των
ατόµων.
Το δίκτυο χώρων κράτησης στην Ελλάδα
εκτείνεται στην βορειοανατολική περιοχή του Έβρου,
τη βορειοδυτική πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας,
στην ανατολική ακτογραµµή της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Διατρέχει την Εύβοια και την Κρήτη και σχηµατίζει
άξονα Βορρά-Νότου στα Δωδεκάνησα.
Το σύνολο των χώρων κράτησης24 εκ πρώτης

åéê. 3: ÷þñïé êñÜôçóçò óå ó÷Ýóç ìå ôï åèíéêü ïäéêü äßêôõï

åéê. 4: ÷þñïé êñÜôçóçò óå ó÷Ýóç ìå ôï åèíéêü óéäçñïäñïìéêü
äßêôõï ôçò ÅëëÜäáò

όψεως φαίνεται τυχαίο. Με την παρατήρησή του όµως
διακρίνεται ο σχηµατισµός κάποιων υποσυνόλων.
Στο χάρτη25 φαίνεται µια απόπειρα οµαδοποίησης
των κέντρων κράτησης της Ελλάδας, που προκύπτει
από τη γεωγραφική τους θέση. Σύµφωνα µε την
τελευταία, φαίνεται να παράγονται κάποιες «ζώνες»
παρατεταγµένων χώρων κράτησης, οι οποίες έχουν
τέτοιους προσανατολισµούς ώστε να µπορούν να
ερµηνευθούν και ως «φράγµατα» µέσα στην επικράτεια.
Μαρτυρούν µια λειτουργία ορίων-ζωνών αναχαίτισης,
εµποδίων στις κινήσεις των µεταναστευτικών ροών.

23: åéê. 3 êáé 4
24: Äßêôõï óôï ïðïßï äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé öõëáêÝò êáèþò áõôÝò áðïôåëïýí ðñïûðÜñ÷ïíôåò ÷þñïõò åãêëåéóìïý, áíåîÜñôçôá
áðü ôï ãåãïíüò üôé êáé åêåß åêôßïõí äéïéêçôéêÞ êñÜôçóç ìåôáíÜóôåò êáé åíßïôå ìÜëéóôá ãéá äéÜóôçìá Üíù ôïõ ôñéìÞíïõ.
25: åéê. 5
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Οι χώροι κράτησης του Έβρου και των νησιών του
Αιγαίου παρατάσσονται απέναντι από την Τουρκία, της
Δυτικής Μακεδονίας απέναντι από την Αλβανία και την
Π.Γ.Δ.Μ., της Κρήτης απέναντι από την Αφρική.26
Παρατηρώντας τα σηµεία των χώρων
κράτησης στο χάρτη, φαίνεται σα να αντιστοιχούν
στην «οχύρωση» µιας χώρας απέναντι σε δυνάµει
«εισβολείς». Η οµοιότητα του δικτύου των χώρων
κράτησης µε αυτό των οχυρωµατικών εγκαταστάσεων
της επικράτειας είναι πρόδηλη. Σύµφωνα µε το M.
Foucault «οι λειτουργίες της (εξουσίας) στην επιβολή
της τάξης δε διαχωρίζονται από τις πολεµικές της
λειτουργίες».
Η λογική της παράταξης στρατοπέδων
κατά µήκος των συνόρων προσοµοιάζει στη µορφή
των άλλοτε στρατηγικών τόξων άµυνας, όπως
αυτό του Αιγαίου (από το ’74 κ.έ.). Επιπρόσθετα,
σε κάποιες περιοχές, όπως στην Εύβοια και στη
Θεσσαλία, φαίνεται να σχηµατίζονται παράλληλες,
δευτερεύουσες γραµµές, σαν επιπλέον «φράγµατα»
στην πρόσβαση στο δυτικό τµήµα της Ελλάδας (όπου
ήταν και το µοναδικό σύνορο της χώρας µε τη µέχρι
πρόσφατα Ε.Ε.).
Σε µικρότερη κλίµακα, η διάταξή τους, µε
ένα µεγάλο ποσοστό χώρων κράτησης στον άξονα
Βορρά-Νότου του Αιγαίου και του Έβρου και στον
άξονα ανατολής-δύσης στην Κρήτη, φανερώνει µια
τάση οχύρωσης απέναντι στις χώρες που βρίσκονται
εκτός Ευρώπης. Αποκαλύπτει δηλαδή το ρόλο της
Ελλάδας ως «φράχτη» της Ε.Ε. για πληθυσµούς που
προσπαθούν να προσεγγίσουν την Ευρώπη από την
Ασία και την Αφρική. Αντίθετα, στα σύνορα της Ελλάδας
µε ευρωπαϊκές χώρες (Π.Γ.Δ.Μ., Αλβανία, Βουλγαρία),
δεν παρατηρούνται αντίστοιχες «συστοιχίες» χώρων
κράτησης, τουλάχιστον σύµφωνα µε το δίκτυο που
εξάχθηκε από τις πηγές που προαναφέρονται. Αυτό
βέβαια δε σηµαίνει ότι πληθυσµοί αυτών των χωρών
(των βαλκανικών) δε «διώκονται» στα σύνορα ή δεν

åéê. 5: ðéèáíÞ åñìçíåßá ôùí öñáãìÜôùí ðïõ ó÷çìáôßæïíôáé
áðü ôïõò ÷þñïõò êñÜôçóçò óôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá

κρατούνται σε αυτούς τους χώρους (π.χ. Αλβανοί
κρατούµενοι στο Τµήµα Αλλοδαπών Αττικής)27.
Αναµφίβολα όµως το δίκτυο χώρων κράτησης της
Ελλάδας φαίνεται πιο σαφές και ενισχυµένο στα
ανατολικά και νότια σύνορά της.
Παράλληλα, αντίστοιχες συνοριακές δοµές
όπως οι χώροι κράτησης µεταναστών εµφανίζονται
και εκτός της επικράτειας της Ε.Ε.. Η συνεργασία των
χωρών της Ευρώπης µε γειτονικές, όπως αυτές της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή της βόρειας Αφρικής, για
την «αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης»
οδηγεί στο µετασχηµατισµό των συνόρων και τη
δηµιουργία επιπλέον «φίλτρων»28 ελέγχου των
µεταναστευτικών ροών. Οι προθέσεις για την
εγκατάσταση χώρων κράτησης στην Αλβανία και την
αύξησή τους στη Λιβύη, οι υπάρχοντες σε Σλοβακία,

åéê. 6: åðÝêôáóç óõíüñùí Å.Å.
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26: åéê. 5
27: ÐáñÜñôçìá ã, óåë. 76
28: åéê. 6

Λιθουανία, Εσθονία µετατρέπουν το δίκτυο των
χώρων κράτησης εντός της επικράτειας της Ε.Ε. σε
δευτερεύον.
Τα ήδη υπάρχοντα (αλλά και προς
επέκταση29) «φράγµατα» των χώρων κράτησης στις
αφρικανικές χώρες (Αίγυπτο, στη Λιβύη, στο Μαρόκο,
στην
Τυνησία)
φαίνεται
να
χαράσσονται

µε ένα κριτήριο αντιστοιχίας τέτοιων δοµών
εκατέρωθεν της θάλασσας της Μεσογείου. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσµα την επέκταση του πλάτους
των συνοριακών ζωνών. Ολόκληρη η Μεσόγειος
µετατρέπεται σε µια θαλάσσια συνοριακή γραµµή,
πλάτους εκατοντάδων χιλιοµέτρων30, καταδεικνύοντας
τις µεταναστευτικές πορείες και συµβολίζοντας τα
σύνορα της επικράτειας του ανεπτυγµένου κόσµου.

åéê. 7: ç Ìåóüãåéïò ìåôáôñÝðåôáé óå óõíïñéáêÞ æþíç ÷éëéïìÝôñùí (áíôéóôïé÷ßåò ÷þñùí êñÜôçóçò åêáôÝñùèåí ôçò Ìåóïãåßïõ)

2.3/
Ó×ÅÓÇ ÌÅ ÊÏÍÔÉÍÏÕÓ ÏÉÊÉÓÌÏÕÓ ¹ ÐÏËÅÉÓ

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι χώροι
κράτησης µεταναστών δε βρίσκονται σε κατοικηµένες
περιοχές ή τουλάχιστον στα αστικά κέντρα. Στον
Έβρο, εικόνες όπως αυτές που φαίνονται στις
εντοπισµένες περιοχές του χάρτη, είναι συνήθεις.
Μια εγκαταλελειµµένη αποθήκη λίγο έξω από
κάποιο µικρό οικισµό είναι σε αρκετές περιπτώσεις
ο χώρος όπου κρατούνται οι µετανάστες. Τις πιο
πολλές φορές η πρόσβαση δε γίνεται από κεντρικό
δρόµο αλλά από κάποιο χωµατόδροµο ή παράδροµο.

Σύµφωνα µε τις περιγραφές, δεν υπάρχει κάποια
σήµανση προς το χώρο και η προσέγγισή του γίνεται
µετά από οδηγίες ντόπιων ή φορέων σχετικών µε
την κράτηση. Συνήθως, ανάµεσα στις εγκαταστάσεις
των χώρων κράτησης και τον κοντινότερο δρόµο
µεσολαβούν χώροι στάθµευσης, χωρίς συγκεκριµένη
χρήση υπαίθριοι ή εγκαταλελειµµένα κτήρια. Το
γεγονός αυτό, όπως και ο κατά κανόνα ανύπαρκτος
προαυλισµός των κρατουµένων καθιστούν δύσκολη
έως ανύπαρκτη την αντίληψη της ύπαρξής τους στο
εσωτερικό των χώρων κράτησης.

29: Óõíå÷ßæåôáé ç óõæÞôçóç ãéá åðÝêôáóç áõôïý (ðñüôáóç ôïõ Éôáëïý åðéôñüðïõ Ìðïõôéëéüíå ãéá áíÜëïãïõò ÷þñïõò óôç âüñåéá
ÁöñéêÞ) êáé ôç äçìéïõñãßá áíÜëïãùí ÷þñùí óôá ÂáëêÜíéá (ðñüôáóç Ì. Âñåôáíßáò ãéá ôç äçìéïõñãßá «ðñïóôáôåõüìåíùí
æùíþí» ãéá ôçí êñÜôçóç ìåôáíáóôþí ðïõ áéôïýíôáé Üóõëï) (www.athens.indymedia.org, 14/5/2006)
30: åéê. 7
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2.4/
ÔÕÐÏÉ ×ÙÑÙÍ31
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31: ÂáóéóìÝíïé óôéò ðñùôïãåíåßò ðëçñïöïñßåò ðïõ ðáñáôßèåíôáé óôï ðáñÜñôçìá á

2.5/
ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇ ÔÏÕÓ
ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÔÙÍ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÅÃÊËÅÉÓÌÏÕ
ÊÁÉ ÕÐÏÊÅÉÌÅÍÏÐÏÉÇÓÇÓ
2.5.1/
ÕËÉÊÏÔÇÔÁ:
“ÐÅÑÉÆÙÓÇ” ÔÏÕ ÁÍÈÑÙÐÉÍÏÕ ÓÙÌÁÔÏÓ
«êáôáíïìÞ ôùí áôüìùí, ôçí åãêáôÜóôáóÞ ôïõò êáé
ôï ÷ùñïôáîéêü äéáìïéñáóìü ôïõò, ôçí ôáîéíüìçóÞ
ôïõò, ôçí áðüóðáóç áðü áõôÜ ôïõ áíþôáôïõ
âáèìïý ôïõ ÷ñüíïõ êáé ôïõ áíþôáôïõ ïñßïõ ôùí
äõíÜìåþí ôïõò, ôï äÜìáóìá ôùí óùìÜôùí ôïõò, ôçí
áäéÜêïðç êùäéêïðïßçóç ôùí óõìðåñéöïñþí ôïõò, ôçí
äéáôÞñçóÞ ôïõò óå ìéáí áäéÜëåéðôç ïñáôüôçôá, ôï
ó÷çìáôéóìü ãýñù ôïõò åíüò ïëüêëçñïõ óõóôÞìáôïò
ðáñáôÞñçóçò...»
M. Foucault

Από την είσοδο του µετανάστη στη χώρα,
πραγµατώνεται ένα σύνολο από κρίσεις αξιολογικές,
διαγνωστικές,
προγνωστικές,
τυπολογικές
αναφερόµενες στο πρόσωπό του. Από τις περιγραφές
του εγκλεισµού των µεταναστών στους χώρους
κράτησης φαίνεται να συγκροτείται µια, άλλοτε
ακούσια και άλλοτε εκούσια, τεχνική κράτησης και
περιορισµού. Τα περισσότερα µέσα του εγκλεισµού
που υπεισέρχονται δείχνουν να έγκεινται στην
τεχνολογία του εγκλεισµού και όχι στη θεωρητική
βάση κάποιας ποινής.
«ìç÷áíÞ ãéá ôçí åãêáèßäñõóç êáé ôç óôÞñéîç
åíüò åßäïõò åîïõóßáò,
áíåîÜñôçôçò
áðü áõôüí ðïõ ôçí áóêåß»
M. Foucault

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÌÏÑÖÇ
ÅÍÁÓ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ ÁÐÏ ÓÇÌÁÔÁ
Το συγκρότηµα ή το κτήριο ενός χώρου
κράτησης, είτε αυτό της κλίµακας ενός φυλακίου είτε
του Αλλοδαπών και του Κορυδαλλού, καθιστά όσο το
δυνατόν πιο διακριτική την εξουσία παρόλο που εκεί,
όπως φαίνεται, ασκείται σε µέγιστο βαθµό.
Η εξωτερική όψη του κτηρίου, η ογκοµετρική
του υπόσταση και η επιβλητικότητά του, η περίφραξη
και οι ψηλοί τοίχοι του αποτελούν µορφές µονότονες,
ταυτόχρονα υλικές και συµβολικές.
Τα µυστηριώδη αυτά κελύφη, τα αδιαπέραστα
και από τη µια και από την άλλη, περικλείουν τη
διεργασία του εγκλεισµού και βρίσκονται ενίοτε µέσα
στις πόλεις. Ο χώρος κράτησης µέσα στον αστικό
32: ÐáñÜñôçìá á, óåë. 54
33: ibid.

ιστό της Σάµου, που «απ’ έξω φαίνεται µε δυσκολία»32
χαρακτηρίστηκε κατά την περιγραφή ως «το κτήριο
φάντασµα...». Ίσως να «φαινόταν ακατοίκητο», γιατί δεν
κατοικείται αλλά εγκλείει. Από το εσωτερικό του «δεν
ακούγονταν ήχοι... δεν φαινόταν η παραµικρή εικόνα
κίνησης...»33 γιατί οι κινήσεις είναι ελεγχόµενες και
περιορισµένες.
Το νέο κτήριο του Τµήµατος Αλλοδαπών στην
Π. Ράλλη δε θα το περιέγραφε κανείς διαφορετικά.
Έτσι κι αλλιώς εκεί τα περισσότερα κελιά δεν
έχουν άµεση επαφή µε τον εξωτερικό τοίχο του
κτηρίου. Ένας περιφερειακός διάδροµος-φίλτρο,
πλάτους σχεδόν δύο µέτρων, «µονώνει» το εν λόγω
κέλυφος µεταφέροντας την εικόνα της κράτησης
ένα επίπεδο µέσα από την όψη. Στο µεγαλύτερο
κοµµάτι του κτηρίου οι διερχόµενοι δε βλέπουν τα
κελιά, ούτε οι κρατούµενοι βλέπουν έξω. Η κλίµακα
είναι µεγάλη και η όψη σχεδόν συµµετρική. Μορφή
που ελάχιστοι ξέρουν τι στεγάζει. Λειτουργική δοµή
και θεσµός της περιφέρειας της επικράτειας µέσα
στο κέντρο του ιστού της µητρόπολης. Στην πλευρά
αυτήν του κτηρίου παρατηρεί κανείς µια πολύ χαµηλή
κινητικότητα διερχοµένων (εργαζοµένων ή ελάχιστων
άλλων σχετιζόµενων µε το χώρο αφού η πρόσβαση
οποιουδήποτε άλλου είναι σχεδόν αδύνατη), ενώ ο
πραγµατικός χαρακτήρας του παραµένει κρυµµένος
στην πίσω πλευρά του. Στην οδό Σαλαµινίας κάθε
µέρα, από τις έξι το πρωί µέχρι το µεσηµέρι ή ενίοτε
και αργότερα, πλήθος µεταναστών περιµένουν ώρες
για να κάνουν κάποια αίτηση, για να ανανεώσουν τη
ροζ κάρτα κλπ.
Παράλληλα, οι φύλακες της πίσω πύλης δεν
τηρούν ούτε τα προσχήµατα. Ασκούν λεκτική και
σωµατική βία όταν οι µετανάστες δεν καταλαβαίνουν
ή δεν υπακούουν αµέσως στα -σχεδόν στρατιωτικάπαραγγέλµατά τους. Τελικά ελάχιστοι καταφέρνουν
να τελειώσουν µέσα σε δυο τρεις µέρες και η
διαδικασία επαναλαµβάνεται επ’ άπειρον.
Σε αντίστοιχα κτήρια των συνόρων ή περιοχών
εκτός πόλεων, οι όγκοι τους δίνουν την αίσθηση
µικρότερης κλίµακας αλλά και πάλι υστερούν σε
ζωή και διαφάνεια. Η εξωτερική εικόνα δε µαρτυρά
τη λειτουργία του κτηρίου και αυτό φαίνεται ενίοτε
ακατοίκητο.
Η στέγαση σε πρώην αποθήκες, σε
εγκαταλελειµµένες βιοµηχανίες, σε στρατώνες
µαρτυρά την εγκατάλειψη και την απουσία ζωής αλλά
και ένα σύνολο από συµβολισµούς. Η πρώην αποθήκη
εµπορευµάτων στη Βέννα φαίνεται να µην έχασε
σήµερα τη λειτουργία της «φιλοξενώντας» άτοµα που
θα παραµείνουν εκεί µέχρι την «εισαγωγή» τους στην
εγχώρια παραγωγή ή την «εξαγωγή» τους στη χώρα
προέλευσης.
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Η βιοµηχανία στην Εύβοια, παλιός χώρος
παραγωγής, που έκλεισε πριν από χρόνια, ίσως κάπου
στο ’70, στεγάζει σήµερα την αεργία καθηλωµένων
µεταναστών, µε την αντίστοιχη ειρωνεία που κάποτε
καταδίκαζε στην ανέχεια απολυµένους πρώην
εργαζόµενους εκεί. Το πρώην στρατιωτικό τάγµα
πεζικού στην Καστοριά φαίνεται να δικαιολογεί
απόλυτα τη σηµερινή λειτουργία της κράτησης
µεταναστών, όντας και αυτή, έτσι κι αλλιώς, τµήµα
του οχυρωµατικού δικτύου της Ελλάδας. Συγχρόνως,
η στρατιωτικοποιηµένη δοµή, η κατανοµή των ατόµων
σε παράταξη και η πειθαρχία, όπως θα φανεί στη
συνέχεια, αποτελούν ζητούµενο των χώρων κράτησης
µεταναστών.

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÄÏÌÇ
Η απλή και οικονοµική γεωµετρία του
εσωτερικού των χώρων κράτησης, που αποτελούν
στοιχεία που ο Φουκώ παρατηρεί στη δοµή των
φυλακών, επαληθεύονται µε ακρίβεια στους χώρους
κράτησης, όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια.

ÊÉÍÇÓÅÉÓ-ÓÔÁÓÅÉÓ-ÔÕÐÏËÏÃÉÁÑÕÈÌÏÐÏÉÇÌÅÍÏÓ ×ÙÑÏÓ
ÊÉÍÇÓÇ ÊÁÉ ÈÅÓÇ

Η αναλυτική διευθέτηση του εσωτερικού,
οργανωµένη µέσω ενός συνόλου από σωµατικούς
καταναγκασµούς, διαµορφώνει τον ζητούµενο
πειθαρχικό χώρο. Ο διαρκής περιορισµός, έλεγχος
και διάρθρωση των ενεργειών του σώµατος,
οι προκαθορισµένες κινήσεις και θέσεις, οι
«διαθέσιµες» εικόνες αποπειρώνται να πειθαρχήσουν
και να αναµορφώσουν, ολοκληρώνοντας έτσι τη
διεργασία του εγκλεισµού.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως
φαίνεται στον πίνακα34, ο χώρος είναι µικρός και
ανεπαρκής για την κίνηση των ατόµων στο εσωτερικό
του. Μοναδικές κινήσεις είναι αυτές µέσα στο κελί
καθώς ο προαυλισµός ή η µετάβαση σε άλλους
χώρους κατά κανόνα δε νοείται. Οι µετακινήσεις
των κρατουµένων είναι πάντοτε µικρής διάρκειας
και αναγκαστικά ευθύγραµµες.35 Συχνά όµως ο
συνωστισµός είναι τέτοιος που ακόµα και αυτές δεν
είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν. Η στάση είναι η
κύρια και σε κάποιες περιπτώσεις η µόνιµη κινητική
κατάσταση των ατόµων. Εποµένως στους χώρους
αυτούς οι κρατούµενοι βρίσκονται εγκατεστηµένοι
σε συγκεκριµένες, σταθερές, τυποποιηµένες θέσεις
όπως φαίνεται στο παρακάτω σκίτσο. Εκεί είναι
που οι χτιστοί (τσιµεντένιοι) πάγκοι των κελιών
ανάγονται σε συµβολικό στοιχείο αυτής της στατικής
κατανοµής.

åéê. 8: êßíçóç óå êåëß ôïõ ÔìÞìáôïò Áëëïäáðþí ÁôôéêÞò36
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34: ÐáñÜñôçìá â, ðéí. 9 êáé 10
35: åéê. 8
36: ÐáñÜñôçìá á, óåë. 56

«Ïé ðåéèáñ÷ßåò áíáëýïõí ôï ÷þñï,
áðïóõíèÝôïõí êáé áíáóõíèÝôïõí ôéò
äñáóôçñéüôçôåò... ðáñÜãïíôáò ôåëéêÜ óþìá
éêáíü ãéá êáèïñéóìÝíåò åíÝñãåéåò».

είναι η οµογενοποίηση και η πειθάρχηση των
κρατούµενων. Οι ατοµικές διαφορές τείνουν να
ξεθωριάσουν και τελικά µια δοσµένη πολλαπλότητα
ανθρώπων να αντικειµενοποιηθεί και να διοικηθεί.

M. Foucault

Το πλήρες και το κενό, τα ανοίγµατα και
τα περάσµατα, δικαιολογηµένα προκαλούν άπειρες
υποψίες επιτήρησης, στις οποίες η αρχιτεκτονική
του χώρου αποκρίνεται µε χίλιους δυο τρόπους. Οι
διάτρητες επιφάνειες που σχηµατίζουν τα κάγκελα
των κελιών, το παραθυράκι της πόρτας του κελιού και
η γραµµική κίνηση του φύλακα έξω από αυτό38 καθώς
και η κάµερα του διαδρόµου που το εύρος λήψης της
περικλείει και το εσωτερικό του κελιού ή η κάµερα
µέσα στο κελί αποτελούν πηγές διαρκούς έκθεσης
των εγκλείστων. Η µόνιµη δυνατότητα εποπτείας των
κινήσεων, των πράξεων, των προσωπικών κατά τα
άλλα στιγµών καθιστούν εφικτή την πλήρη περίζωση
του σώµατος των κρατουµένων. Σε συνεργασία µε
την ήδη «πολυµερή κατάτµηση και σειραιοποίηση του
χώρου»39 επιχειρείται η απόλυτη αστυνόµευση της
ατοµικής συµπεριφοράς.

åéê. 9: ôï êåëß ôïõ ÷þñïõ êñÜôçóçò óôç ÂÝííá37

ÑÕÈÌÏÐÏÉÇÌÅÍÏÓ ×ÙÑÏÓ-ÄÉÁÖÁÍÅÉÅÓ

«ÊáôáíïìÞ ôùí óùìÜôùí, ôùí åðéöáíåéþí, ôùí âëåììÜôùí...
óå Ýíá óýíïëï áðü åóùôåñéêïýò ìç÷áíéóìïýò
ðïõ ðáñÜãïõí ïé ßäéïé ôç ó÷Ýóç
üðïõ ðáãéäåýïíôáé ôá Üôïìá.»
M. Foucault

ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÅÃÊËÅÉÓÌÏÕ ÐÏÕ
ÅÃÊÅÉÍÔÁÉ ÓÔÇ ÌÇ ÉÊÁÍÏÐÏÉÇÓÇ
ÐÑÙÔÁÑ×ÉÊÙÍ
ÁÍÁÃÊÙÍ
«ïñãáíþíïíôáò «êåëéÜ», «èÝóåéò» êáé «óåéñÝò», ç
ðåéèáñ÷ßá äéáìïñöþíåé ðïëýðëïêïõò ÷þñïõò:
ôáõôü÷ñïíá áñ÷éôåêôïíéêïýò, ëåéôïõñãéêïýò êáé éåñáñ÷éêïýò...
ðñüêåéôáé ãéá ÷þñïõò ðïõ åîáóöáëßæïõí ôçí ðáãßùóç...»
M. Foucault

Η περιορισµένη διαθέσιµη για το κάθε άτοµο
επιφάνεια, όπως φάνηκε, εξαναγκάζει το σώµα στην
προσαρµογή του στο χωρικό πρόσταγµα που όµως
δεν είναι τυχαίο. Άλλοτε λόγω σχεδιασµού (π.χ.
Τµήµα Αλλοδαπών Αττικής, κατά τόπους Α.Τ. ή φυλάκια)
και άλλοτε λόγω της πρόχειρης αντιµετώπισης
της διαβίωσης των κρατουµένων, ο χώρος που
προκύπτει είναι απόλυτα ρυθµοποιηµένος. Τα κελιά
χωροθετούνται σε παράταξη και στο εσωτερικό
τους, οι, συνήθεις για αυτούς τους χώρους, χτιστοί
πάγκοι εξαναγκάζουν στην «σε σειρά» κατανοµή των
κρατουµένων. Η εν τέλει «κυψελική» δοµή αποτυπώνει
στο χώρο την ιεραρχία και την πειθαρχία.
Διαµορφώνεται έτσι µια χωρική τάξη που αποπειράται
να εξοµαλύνει την ανθρώπινη πολυπλοκότητα. Σκοπός

Παράγοντας υλικότητας του εγκλεισµού
για την άσκηση ελέγχου και εξουσίας πάνω στο
σώµα του εγκλείστου δεν είναι όµως µόνο η χωρική
δοµή και εγκατάσταση των ατόµων. Οι σωµατικοί
καταναγκασµοί που αφορούν σε πρωταρχικές
ανάγκες και τη µη ικανοποίηση τους είναι πολλοί
στους χώρους κράτησης µεταναστών.

37: âë. óåë 29
38: âë. ôõðïëïãßá, óåë. 25
39: üñïé ðïõ ï M. Foucault áíáöÝñåé ãéá ôïõò ÷þñïõò ôùí íåþôåñùí öõëáêþí, ÅðéôÞñçóç êáé Ôéìùñßá: ç ãÝííçóç ôçò öõëáêÞò,
óåë. 211, ÑÜððá, ÁèÞíá, 2005
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«êõøåëéêÞ áôïìéêüôçôá ëüãù ôçò ÷ùñéêÞò êáôáíïìÞò»
M. Foucault

ÉÁÔÑÏÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ
ÐÅÑÉÈÁËØÇ-ÕÃÅÉÉÍÇ

Η απουσία ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
(παρόλο που είναι υπεύθυνες οι εκάστοτε Νοµαρχίες,
σε συνεργασία µε τα κατά τόπους Π.Ε.Σ.Υ.Π.) και της
αντίστοιχης υποδοµής που αυτή απαιτεί σε χώρο και
προσωπικό στα κέντρα κράτησης πολλαπλασιάζει
την έκθεση σε κίνδυνο των κρατουµένων. Αποτελεί
συγχρόνως παράγοντα όξυνσης της προσωπικής
ανασφάλειάς τους, δεδοµένων των συνθηκών που
βιώνουν κατά την κράτηση. Η απουσία επαρκών
χώρων υγιεινής40 και η ακαταλληλότητα αυτών, όπως
συνεχώς αναφέρεται στις περιγραφές, αυξάνουν
χαρακτηριστικά τις πιθανότητες νοσηµάτων41.
Εξάλλου, η απουσία ρουχισµού και άλλων βασικών
αγαθών, ζεστού νερού και προσωπικού διαθέσιµου
χώρου, αποκλείουν κάθε δυνατότητα προσωπικής
φροντίδας και σωµατικής υγείας.

ÓÉÔÉÓÇ-ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÇ/ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
ÔÏÕ ×ÙÑÏÕ-ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ

Η αίσθηση της υλικής κατάπτωσης του
σώµατος ενισχύεται µε την ανεπάρκεια της σίτισης,
τις εξαντλητικές συνθήκες διαβίωσης σε ζέστη ή
κρύο (ανυπαρξία θερµαντικών σωµάτων κλπ) και σε
υγρασία.42 Η έλλειψη συντήρησης των κτηρίων ή η
εξαρχής ακαταλληλότητα αυτών για στέγαση, σε
συνδυασµό µε τη συνήθη απουσία οποιασδήποτε
διαµόρφωσης του χώρου,. όχι µόνο αυξάνουν την
επικινδυνότητα κατά τη χρήση τους ή δυσχεραίνουν
τις συνθήκες διηµέρευσης αλλά αποτελούν οι ίδιες
πρωτεύοντες σωµατικούς καταναγκασµούς.
Σε κατάσταση απόλυτης εγκατάλειψης,
συχνά χωρίς ούτε το στοιχειώδη εξοπλισµό χώρου
(κρεβάτια, κουβέρτες) όχι µόνο η διαβίωση είναι
αδύνατη αλλά είναι λογικά επόµενος ο πλήρης ηθικός
και ψυχολογικός εκπεσµός. Με δεδοµένο ότι οι
παραπάνω συνθήκες επικρατούν σε κάποιο σηµείο, και
αθροιστικά, σε πολλούς από τους περιγραφόµενους
χώρους, τότε ανάγονται σε τεχνικές που προκαλούν
τη στέρηση, την υλική και ηθική εξαθλίωση, ενίοτε
υπερβαίνοντας ακόµη και το βίωµα της φυλακής.

ØÕ×ÏËÏÃÉÊÏÉ ÐÁÑÁÃÏÍÔÅÓ

åéê. 10: ôïõáëÝôá êáé íôïõò óôçí ÁìõãäáëÝæá Å.Å.

«åðéäñþíôáò
óå åêåßíïõò ðïõ óôåãÜæåé,
åëÝã÷ïíôáò ôç óõìðåñéöïñÜ ôïõò,
ìåôáöÝñïíôáò óå áõôïýò ôéò êéíÞóåéò ôçò åîïõóßáò,
áíáìïñöþíïíôÜò ôïõò»
M. Foucault

Στις εν λόγω συνθήκες ή ακόµη και σε
εκείνες τις περιπτώσεις που οι όροι διαβίωσης
συγκεντρώνουν κάποια και όχι όλα από τα παραπάνω
χαρακτηριστικά, προστίθεται και ένα σύνολο άλλων
παραγόντων. Αυτοί ίσως να επιδρούν περισσότερο
σε ψυχολογικό επίπεδο και να εντείνουν ή να
καθορίζουν τη συνθήκη του εγκλεισµού. Η εµφάνισή
τους σε τέτοιο βαθµό τις ανάγουν µάλλον σε
«τεχνικές υποταγής του ανθρώπινου σώµατος», όπως
τις ονοµάζει ο M. Foucault, συγκροτούµενες από µια
σειρά βίαιων σωµατικών ποινών.

åéê. 12: öáñìáêåßï óå ÷þñï êñÜôçóçò
40: ðßíáêáò 3, ðáñÜñôçìá â
41: ðßíáêáò 11, ðáñÜñôçìá â
42: ðßíáêåò 5 êáé 6, ðáñÜñôçìá â

Σε πολλές περιπτώσεις, κατά τις περιγραφές
των χώρων και των συνθηκών τους από πρώην
κρατούµενους, διαφαίνεται µια αδυναµία επαναφοράς
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της εικόνας τους στη µνήµη και αναπαραγωγής
της. Αυτό µπορεί να συµβαίνει λόγω του ότι οι
περίοδοι της κράτησής τους φαίνεται να αποτελούν
αναµνήσεις που θα ήθελε κανείς να αποβάλει (όχι
να παρακάµψει). Παρόλα αυτά, ορισµένοι µετανάστες
που περιγράφουν συνθήκες κράτησης που έλαβε
χώρα πολλά χρόνια πριν είναι σε θέση να αναφέρουν
λεπτοµέρειες. Ενίοτε µεταφέρουν µε ευκολία τη
σφαιρική συνείδηση του χώρου που βίωσαν. Έτσι
δύσκολα µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι ο χρόνος
που έχει περάσει από τότε είναι το µοναδικό
στοιχείο αλλοίωσης και εξασθένησης της εικόνας
του χώρου από τη µνήµη. Σίγουρα ο µηχανισµός της
µνήµης καθορίζεται από πολλούς παράγοντες και
λειτουργεί διαφορετικά σε κάθε άτοµο. Η συνείδηση
όµως του τόπου, η συγκροτηµένη εικόνα της δοµής
του και η γνώση της τοποθεσίας του στην πόλη ή
στην ευρύτερη περιοχή εξαρτώνται και από το βίωµα
του χώρου και της πορείας προς αυτόν. Σε πολλές
περιπτώσεις η µεταφορά των κρατουµένων προς το
χώρο κράτησής τους πραγµατοποιείται µε κλούβες. Οι
κρατούµενοι συνήθως είναι καταπονηµένοι σωµατικά
από την προηγηθείσα πορεία τους. Η σύλληψη και
µεταγωγή τους γίνεται σε δυσµενείς συνθήκες και
η σωµατική ή ψυχολογική βία δεν είναι απούσα.43
Συγχρόνως, η σχέση των κρατουµένων µε τον
περιβάλλοντα της κράτησης χώρο είναι ανύπαρκτη.
Η µη εποπτεία του εξωτερικού του χώρου κράτησης,
ο µη προαυλισµός,44 ο περιορισµός της κίνησης στο
εσωτερικό οδηγούν στην αποσπασµατική συνείδηση
του χώρου και της τοποθεσίας του. Ανάγουν το
εκ των πραγµάτων κατακερµατισµένο βίωµα του
εγκλεισµού σε παρελθοντικό κενό. Όπως παρατηρεί
ο Z. Bauman,

προκαθορισµένων ενεργειών και πράξεων (εκτός
από ελάχιστες περιπτώσεις). Η ζωή µέσα στους
χώρους κράτησης είναι απόλυτα περιφραγµένη από
ένα εκ των προτέρων διαµορφωµένο πρόγραµµα που
περιλαµβάνει τακτική σίτιση, συγκεκριµένες ώρες
εξόδου από το κελί στο διάδροµο ή σε άλλο αυστηρά
οριοθετηµένο χώρο (στην καλύτερη περίπτωση που
αυτή πραγµατοποιείται) ή ακόµη και στους χώρους
υγιεινής. Η έξοδος από το κελί, ακόµα και όταν είναι
µεγάλη ανάγκη, κατά κανόνα περιγράφεται ως κάτι το
πραγµατικά δύσκολο.

«...στα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων ο
χρόνος αποκλείεται από τυχόν ποιοτική αλλαγή.
Παραµένει χρόνος δεν είναι όµως πλέον
ιστορία….νέα χρονική ποιότητα: µια «παγωµένη
παροδικότητα», µια συνεχιζόµενη, διαρκή κατάσταση
προσωρινότητας, µια διάρκεια που συντίθεται από
στιγµές εκ των οποίων ούτε µια δε βιώνεται ως
στοιχείο του διηνεκούς… για τους τροφίµους
των στρατοπέδων προσφύγων, η προοπτική
µακροπρόθεσµων επακολουθιών και των συνεπειών
τους δεν συνιστά µέρος της εµπειρίας τους… οι
έγκλειστοι πρόσφυγες µαθαίνουν να ζουν, ή µάλλον
να επι- ζουν, µέρα µε την µέρα στην αµεσότητα
της στιγµής, βουτηγµένοι… στην απελπισία που
ζυµώνεται στο εσωτερικό των τοίχων»45

Η
δυνατότητα
συναναστροφής
και
οµαδοποίησης σε ένα περιβάλλον που επικρατούν οι
προαναφερόµενες συνθήκες είναι σχεδόν αδύνατη.
Κατά κανόνα, η σύνθεση των κρατουµένων στο ίδιο
κελί είναι ανοµοιογενής. Άτοµα από διαφορετικές
εθνικότητες τοποθετούνται µαζί, γεγονός που
κατά έναν από τους πρώην κρατούµενους, «γίνεται
συνειδητά για να επιτευχθεί ένα είδος αποµόνωσης».
Ο συγχρωτισµός, για µεγάλο διάστηµα, σε συνθήκες
συνωστισµού, ατόµων διαφορετικών ηλικιών, από
διαφορετικά µέρη και µε διαφορετικές ιστορίες,
που δε µπορούν να επικοινωνήσουν λόγω γλώσσας
ή που τους είναι δύσκολο προκαλεί αναπόφευκτα
προστριβές και διενέξεις (όπως σε πολλές
περιπτώσεις αναφέρεται). Η αποµόνωση και η µοναξιά
τείνουν να µετατρέψουν το σύνολο των εγκλείστων
σε ένα άθροισµα ατοµικών υπάρξεων χωρίς την
αίσθηση της κοινότητας. Το φαινόµενο περιγράφεται
από τον M. Foucault ως «αυθόρµητη ατοµικοποίηση της

Η καθηµερινή ζωή των κρατουµένων, όπως
αυτή περιγράφεται, στη συνθήκη περιορισµού κίνησης
και διαρκούς επιτήρησης, αποτελεί ένα σύνολο
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«...äå ãíþñéæá ôç äýíáìç áõôþí ôùí ...
äõíÜìåùí ðïõ ðáñáëýïõíå áðü ìÝóá
ôç äñÜóç ôçò ðëåéïøçößáò....»
Arthur Koestler

Σε αυτό το καθεστώς, το άτοµο δε µπορεί
παρά να αποκτήσει συνήθειες τάξης και υπακοής
µακριά από κάθε πρωτοβουλιακή ενέργεια και
αυτοοργάνωση (εκτός από εξαιρετικά λίγες
περιπτώσεις πιο «χαλαρής» επιτήρησης και επάρκειας
χώρου). Αναφέρεται πως µετά το πρώτο σοκ της
εισαγωγής στο χώρο, η επίδραση του εγκλεισµού
γίνεται εµφανής στο άτοµο µέσω της απόλυτης
αδράνειας.46 Στα περισσότερα κέντρα κράτησης
εξάλλου η ακινησία είναι η µόνιµα και εξ’ αρχής
επιβαλλόµενη κατάσταση του σώµατος και αποτελεί
βασικό στοιχείο της τεχνολογίας του εγκλεισµού των
εν λόγω χώρων.
ôï ðñüâëçìá ôïõ ÷ñüíïõ åßíáé
ôï âáóéêü ðñüâëçìá ôçò öõëáêÞò.
Áõôü Üëëùóôå óõìâáßíåé ìå üëåò ôéò ìïñöÝò ôçò ýðáñîçò
ðïõ ïé óõíèÞêåò ôçò âñßóêïíôáé óå ôå÷íçôü ðåñéïñéóìü
Arthur Kïestler

43: ÐáñÜñôçìá â, ðßíáêáò 8
44: ÐáñÜñôçìá â, ðßíáêáò 9
45: Báuman Z., ÑåõóôÞ áãÜðç, óåë. 245-6, Âéâëéïðùëåßïí ôçò “Åóôßáò”, ÁèÞíá, 2006
46: ÁíáöÝñåôáé áðü õðÜëëçëï ôçò “ÉáôñéêÞò ÐáñÝìâáóçò”, ó÷åôéêÜ ìå ôï ÔìÞìá Áëëïäáðþí ÁèÞíáò (ðáñÜñôçìá ã)

τιµωρίας... η αποµόνωση είναι ασφαλέστερη εγγύηση
ότι µπορεί κανείς να ασκεί πάνω τους, στον πιο
έντονο βαθµό, µιαν εξουσία που δεν είναι δυνατόν
να αντισταθµιστεί από καµιάν άλλη επιρροή»47.
«Óýíáîç äéáöïñåôéêþí
áôïìéêïôÞôùí... ìïíáîéÜ åãêÜèåéñêôç
êáé åðéôçñïýìåíç»
M. Foucault

Οι κρατούµενοι στους χώρους κράτησης, όπως
προαναφέρθηκε, κατά κανόνα δεν προαυλίζονται.
Παραµένουν κλεισµένοι σε µικρά κελιά, ή σε ενιαίους
χώρους µε στρώµατα (όπως στο πρώην ΚΤΕΟ της
Παγανής Λέσβου) καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών
µηνών, άλλοτε γιατί δεν υπάρχει αύλιος χώρος
και άλλοτε µε την πρόφαση της ανεπάρκειας του
αριθµού των φυλάκων. Στις περιπτώσεις που µπορούν
να βγουν σε κάποιον υπαίθριο χώρο, αυτός είναι
περιφραγµένος µε ψηλό συρµατόπλεγµα ή κάγκελα και
κενός. Η εικόνα και η αίσθηση που προσφέρει ένας
τέτοιος χώρος προσοµοιάζει σε αυτή της φυλακής
και αναµφίβολά αποτελεί µια από τις τεχνικές
εγκλεισµού που αποκτά χωρικές διαστάσεις. Ανάλογη
εικόνα παρέχουν τα ανοίγµατα των κελιών, όπου αυτά
υπάρχουν και είναι προσβάσιµα λόγω ύψους. Το
φόντο ενός περιφραγµένου χώρου στάθµευσης µε
κλούβες πίσω από τα κάγκελα του παραθύρου, ένα
εγκαταλελειµµένο φορτηγό που κάποτε µετέφερε
µετανάστες στην περιοχή ή ένας έρηµος και
ακατοίκητος χώρος κοντά στα σύνορα αποτελούν
εικόνες εγκατάλειψης, ανυπαρξίας ζωής και αυξάνουν
τη συνείδηση της κράτησης σε χώρους-µεταίχµια που
δεν ανήκουν ουσιαστικά σε καµία επικράτεια απλώς
βρίσκονται τοποθετηµένοι σε διάφορα σηµεία της.
Όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ο G. Agamben «... ο
περίφρακτος χώρος ενός στρατοπέδου, οριοθετεί
ένα εξωχρονικό και εξωεδαφικό κατώφλι»48.

«ç åîïõóßá äéåéóäýåé óôï ßäéï
ôï óþìá ôùí õðïêåéìÝíùí êáé
óôéò ìïñöÝò æùÞò ôïõò»
G. Agamben

Η ίδια η παραµονή των κρατουµένων σε
συνθήκες συνωστισµού περιγράφηκε ως µια κατάσταση
αφόρητη καθώς ο θόρυβος, είτε προέρχεται από το
πλήθος των υπόλοιπων κρατουµένων είτε από τους
φύλακες, καθιστά κάθε υπόνοια ανάπαυσης αδύνατη
αυξάνοντας τελικά τη διάρκεια της ποινής. Η σωµατική
εξουθένωση και µάλιστα όταν αυτή αθροίζεται µε την
πληθώρα των υπόλοιπων σωµατικών καταναγκασµών,
τότε αναµφίβολα πρόκειται για τιµωρία που
σκοπεύει να αδράξει (ολοκληρωτικά) το σώµα και
να του εφαρµόσει τεχνικές που δεν έχουν τίποτα να
ζηλέψουν από τα βασανιστήρια.
Μέσα σε ένα σύµπλεγµα, σώµα-χώροςσυνθήκες, αρθρώνεται µια τεχνολογία εγκλεισµού
που αποσκοπεί στη συγκρότηση του πειθήνιου
υποκειµένου, του υποταγµένου σε συνθήκες, κανόνες,
εντολές, σε µια εξουσία που συνεχώς ασκείται γύρω
του και πάνω του, που λειτουργεί αυτόµατα µέσα
του.
Όπως παρατηρεί ο G. Deleuze, «η κυριαρχία
δε βασιλεύει παρά µόνο πάνω σε ό,τι είναι σε θέση
να εσωτερικεύσει». Η εσωτερίκευση του εγκλεισµού
αποτελεί ζητούµενο στην περίπτωση της κράτησης
µεταναστών. Η καθεαυτή διάρκεια της κράτησης είναι
περιορισµένη, συγκεντρώνει όµως, όπως φαίνεται, στο
σύνολό τους τα στοιχεία του εγκλεισµού και δείχνει
να αποσκοπεί στην παρακαταθήκη που αυτός αφήνει
στο άτοµο: η διαµόρφωση εκείνου του ατόµου που
είναι έτοιµο να υποταχθεί σε κάθε µορφή εξουσίας.
Οι περιγραφές των χώρων κράτησης έδειξαν ότι
στο εσωτερικό τους δρα «ένα σύνολο τεχνολογιών
του εαυτού, δια µέσου των οποίων συντελείται η
διαδικασία υποκειµενοποίησης, η οποία ωθεί το
άτοµο να αγκιστρωθεί στην ταυτότητά του και στη
συνείδησή του και, ταυτοχρόνως, σε µια εξουσία
εξωτερικού ελέγχου», όπως ãéá áíôßóôïé÷ïõò ÷þñïõò
παρατηρεί ο G. Agamben.49

åéê. 11: ðñïáýëéï óôï ÷þñï êñÜôçóçò áíçëßêùí êáé ãõíáéêþí óôçí ÁìõãäáëÝæá
47: Foucault M., ÅðéôÞñçóç êáé Ôéìùñßá: ç ãÝííçóç ôçò öõëáêÞò, óåë. 310, ÑÜððá, ÁèÞíá, 2005
48: Agamben G., Homo Sacer, êõñßáñ÷ç åîïõóßá êáé ãõìíÞ æùÞ, óåë. 246, Scripta, ÁèÞíá, 2005
49: Agamben G., Homo Sacer, êõñßáñ÷ç åîïõóßá êáé ãõìíÞ æùÞ, óåë. 22, Scripta, ÁèÞíá, 2005
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2.5.2/
ÄÉÊÁÉÏ-ÐÏËÉÔÉÊÏ ÊÅÍÏ
ÁÐÙËÅÉÁ ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÙÍ
Οι µετανάστες κατά τη διάρκεια της
κράτησής τους αλλά και στη µετέπειτα παραµονή
τους στην επικράτεια, έχουν χάσει κάθε προηγούµενη
ιδιότητα και κοινωνική τους θέση και δεν αποτελούν
υποκείµενα δικαίου, ολόκληρη η ύπαρξή τους καταντά
µια, êáôÜ ôïí G. Agamben, γυµνή ζωή, µια ζωή
απογυµνωµένη από κάθε δικαίωµα. Όντας συγχρόνως
ήδη από την άφιξή τους µη-πολίτες εν τέλει αποκτούν
την «αφηρηµένη γυµνότητα του να µην είσαι παρά
άνθρωπος».50
Όπως αναφέρει σχετικά η H. Arendt, «Τα
δήθεν αναπαλλοτρίωτα δικαιώµατα του ανθρώπου
αποδείχτηκαν ανίσχυρα όποτε εµφανίζονταν
άνθρωποι που δεν ήταν πολίτες κανενός κυρίαρχου
κράτους».51 Φαίνεται δηλαδή ότι τα ανθρώπινα
δικαιώµατα προϋποθέτουν την ιδιότητα του πολίτη.
«... η διακήρυξη των δικαιωµάτων του Ανθρώπου
και του Πολίτη...» παρατήρησε ο G. Agamben, µε την
αναδροµική γνώση δύο αιώνων, ότι δεν διευκρίνιζε
αν ”οι δύο όροι [άνθρωπος και πολίτης] κατονόµαζαν
δύο διαφορετικές πραγµατικότητες” ή αν, αντιθέτως,
ο πρώτος όρος εννοούνταν ανέκαθεν ως ”ήδη
περιεχόµενος στον δεύτερο”, αν δηλαδή φορέας
των δικαιωµάτων ήταν ο άνθρωπος που ήταν επίσης
(ή καθόσον ήταν) και πολίτης. Άρα το υποκείµενοπρόσφυγας, όντας εκείνο που δεν εµπεριέχει καµία
άλλη ιδιότητα πέραν αυτής του ανθρώπινου όντος,
σηµατοδοτεί την ίδια «την κρίση των δικαιωµάτων».
Από ό,τι φαίνεται, χρειαζόταν ίσως µια
θεσµικά καλύτερα εδραιωµένη «διακήρυξη και
συµφωνία ως ”δύναµη ορισµού” -όπως την ονοµάζει
ο G. Agamben- των δικαιωµάτων, κάποιος ισχυρότερος
πολιτικός φορέας προκειµένου να κατοχυρωθεί η ίδια
η ανθρώπινη υπόσταση των ανθρώπων, πόσο µάλλον
των προσφύγων που, ως υποκείµενα που βιώνουν
την εν λόγω συνθήκη δεν ενέχουν ουσιαστικά,
καµία άλλη δικαιοπολιτική υπόσταση. Εδώ γεννιέται
η απορία περί του ρόλου διαφόρων επιτροπών και
οργανισµών, διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που ισχυρίζονται
ότι επιχειρούν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα των
προσφύγων και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Οι
δραστηριότητες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, της Διεθνούς Αµνηστίας όπως
και πολλών άλλων έχουν ανθρωπιστικό, τουλάχιστον
φαινοµενικά, χαρακτήρα και όχι πολιτικό. Τουλάχιστον
στην περίπτωση των προσφύγων και εφόσον
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αυτοί αποτελούν ένα µαζικό φαινόµενο και όχι
µεµονωµένες ατοµικές περιπτώσεις, οι οργανώσεις
αυτές αποδεικνύονται ανίκανες. Παρ’ όλες τις
επίσηµες βαρύγδουπες επικλήσεις περί των «ιερών
και αναπαλλοτρίωτων» δικαιωµάτων του ανθρώπου,
φαίνεται ότι όχι µόνο δεν επιλύουν το πρόβληµα
αλλά ούτε καν το αντιµετωπίζουν µε τον προσήκοντα
τρόπο. Ακόµη περισσότερο, νοµιµοποιώντας µε τις
διακηρύξεις τους το διαχωρισµό µεταξύ ανθρώπου
και πολίτη δείχνουν να αντιλαµβάνονται τη ζωή των
µεταναστών ως γυµνή ζωή. Για το λόγο αυτό, παρατηρεί
ο G. Agamben «διατηρούν, παρά τη θέλησή τους, µια
µυστική αλληλεγγύη µε τις δυνάµεις που θα όφειλαν
να µάχονται».52 Η λογική της ύπαρξης αυτών των
οργανώσεων έγκειται ουσιαστικά στη συµπλήρωση
των ανθρωπιστικών «κενών» των σύγχρονων κρατών.
Η δε συγκοινωνία, σε επίπεδο οικονοµικό και σε
επίπεδο στελέχωσης (των υψηλών βαθµίδων της
ιεραρχίας τους), µε τις κρατικές εξουσίες θέτουν σε
αµφιβολία το κατά πόσον «η θέλησή τους» είναι «να
µάχονται τις δυνάµεις» των οποίων το ανθρωπιστικό
κενό προσπαθούν να καλύψουν.

ÍÏÌÏÈÅÔÉÊÇ ÊÁÉ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÇ ÂÉÁ
“ãõìíÞ æùÞ ùò öïñÝáò ôïõ äåóìïý
ìåôáîý âßáò êáé äéêáßïõ”

W. Benjamin
«...παρόλο που έχω συνείδηση της αξιοπρέπειάς
µου, δεν καταφέρνω να εµποδίσω τον εαυτό
µου να θεωρεί τους φύλακες σαν ανώτερα
όντα. Το αίσθηµα της αιχµαλωσίας δρα σαν ένα
δηλητήριο που το απορροφά κανείς µε µικρές
δόσεις και µεταµορφώνει το χαρακτήρα. Είναι
κάτι περισσότερο από µια απλή ψυχική µεταβολή,
περισσότερο από ένα σύµπλεγµα κατωτερότητας.
Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για µοιραία
φυσική εξέλιξη (...) Δεν ήξερα πόσο γρήγορα
συνηθίζει κανείς, να υπολογίζει σα βιολογικό
ανώτερο είδος µια προνοµιούχα τάξη και να
παραδέχεται τα προνόµιά της σα νόµιµα και
φυσιολογικά... (ο φύλακας) κι εγώ βλέπουµε αυτό
το φαινόµενο µε την ίδια απάθεια που βλέπουµε
τα φαινόµενα που επαναλαµβάνει η φύση εδώ και
αιώνες, χωρίς να µας κάνουν καµία εντύπωση ή να
τα θεωρούµε παράδοξα. Κι αν ένας επαναστάτης
γεµάτος ενθουσιασµό ερχόταν να µας δηλώσει
ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, θα του γελούσαµε
κατάµουτρα: ... (ο φύλακας) µε τη καρδιά του, εγώ
ίσως λίγο πικρόχολα, αλλά θα ήτανε το ίδιο»53

50: Bauman Z., ÑåõóôÞ áãÜðç, óåë. 219, Âéâëéïðùëåßïí ôçò “åóôßáò”, ÁèÞíá, 2006, üðïõ ìåôáöÝñåôáé áðü ôï óõããñáöÝá ç
ó÷åôéêÞ ðáñáôÞñçóç ôïõ E. Burke.
51: ibid., óåë. 220
52: Agamben G., Homo Sacer, êõñßáñ÷ç åîïõóßá êáé ãõìíÞ æùÞ, óåë. 211, Scripta, ÁèÞíá, 2005
53: Kïestler A., ÉóðáíéêÞ ÄéáèÞêç, óåë. 133-134, ÊÜêôïò, ÁèÞíá, 1975

Το ίδιο το µέτρο της διοικητικής κράτησης
των µεταναστών χωρίς έγγραφα φανερώνει ότι
τουλάχιστον όσον αφορά στη µετανάστευση το
κράτος νοµοθετεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.
Δεν είναι όµως µόνο η νοµοθετική βία εκείνη που
θεσπίζει δίκαιο. Όπως αναφέρει ο W. Benjamin ο
θεσµός της αστυνοµίας, ως δικαιοπολιτικό φαινόµενο,
είναι ο µόνος όπου απαντώνται δύο είδη βίας: βία
που συντηρεί αλλά και βία που θεσπίζει δίκαιο.
Ο δεσµοφύλακας ήταν πάντα και συνεχίζει
στους χώρους κράτησης να είναι µια αυθαίρετη αρχή
που σε συνθήκες φυσικής απόστασης από την κεντρική
εξουσία, αλλά σε επάξια προέκταση αυτής, διέπεται
από µια άνευ όρων αυτονοµία. Η πραγµατικότητα των
χώρων κράτησης, όντας µακριά από τη δηµοσιότητα,
η απόλυτη εσωστρέφεια, αποτελεί το κατάλληλο
έδαφος για την απόλυτη επιβολή ανθρώπου πάνω σε
άνθρωπο.
Είναι πολλές οι περιπτώσεις άσκησης
σωµατικής βίας από εκείνους που άµεσα
χειρίζονται την κράτηση. Οι ενδεικτικές αναφορές
που προηγήθηκαν δεν συνοδεύτηκαν από θεσµικά
κυρωτικά µέτρα, τουλάχιστον από αυτά που, για το
υπάρχον κατά τα άλλα δίκαιο, θα αναλογούσαν στο
µέγεθος και τη σοβαρότητα των πράξεων.
Το πλήθος αυτών των περιστατικών και
η απροθυµία αντιµετώπισής τους µαρτυρούν ένα
καθεστώς ευρείας διακριτικής ευχέρειας ενεργειών
από την πλευρά των φυλάκων στους χώρους κράτησης.
Η ανοµοιογένεια της λειτουργίας αυτών των χώρων
όσον αφορά στη σκληρότητα των απαγορεύσεων,
στην ένταση της επιτήρησης, στην άσκηση ή µη
επιπλέον σωµατικής βίας (πέραν αυτής του σωµατικού
καταναγκασµού του εγκλεισµού) έγκεινται στις εν
γένει «πρωτοβουλίες» των άµεσων διαχειριστών της
κράτησης.
Οι φύλακες δεν εκτελούν µόνο τις εκ των
άνω εκπορευόµενες διαταγές αλλά και αυτό που
υπαγορεύει ο ίδιος ο µηχανισµός της κράτησης.
Οι προαναφερόµενες πράξεις βίας είθισται από
τον κυρίαρχο λόγο να κατονοµάζονται «υπερβάσεις
καθήκοντος» αλλά στην πραγµατικότητα ο ίδιος ο
µηχανισµός τις εµπεριέχει. Αποτελούν απαραίτητες
προϋποθέσεις και τεχνικές για τη λειτουργία της
«µηχανοδοµής» του εγκλεισµού. Ο M. Foucault σηµειώνει
χαρακτηριστικά ότι «ολόκληρη η λειτουργία της
(κράτησης) στηρίζεται στην κατάχρηση εξουσίας»

νοείται να εµπεριέχει τέτοιου είδους αρµοδιότητες
αλλά αυτές είναι κατά τα άλλα απαραίτητες για την
υποστήριξη του έργου του εγκλεισµού, οι πράξεις
της αστυνοµίας έρχονται να συµπληρώσουν αυτό το
κενό και να µορφώσουν εκείνο το καθεστώς που
βρίσκεται πέραν του υφιστάµενου δικαίου. Σε αυτή
την περίπτωση, την δικαιοπολιτική απογύµνωση των
µεταναστών και την αναγωγή τους, ως υποκειµένων,
σε πειθήνιους δέκτες κάθε ενδεχόµενης βίας στη
µελλοντική παράδοσή τους στο κοινωνικό σώµα. Κατά
τον W. Benjamin, «το δίκαιο της αστυνοµίας χαράσσει
ακριβώς το σηµείο εκείνο όπου το κράτος είτε λόγω
αδυναµίας είτε λόγω των εµµενών συσχετισµών στο
εσωτερικό µιας έννοµης τάξης αδυνατεί ...µέσω αυτής
της έννοµης τάξης να εγγυηθεί τους εµπειρικούς
σκοπούς που επιθυµεί µε κάθε τίµηµα να επιτύχει»55.
Η αστυνοµική βία ασκείται συµπληρώνοντας
τη λειτουργία του εγκλεισµού, υπερέχοντας του
νοµικού καθεστώτος των χώρων κράτησης. Σε αυτό
το σηµείο έγκειται ο ρόλος της αστυνοµίας και πέραν
των ορίων αυτών των χώρων. Κατά τον G. Agamben
η αστυνοµία κινείται πάντοτε σε µια ΄΄κατάσταση
εξαίρεσης΄΄, όπου «η ισχύς των νόµων αναστέλλεται,
όπου βία και δίκαιο παύουν να διαφέρουν».
Το κράτος είναι ο κυρίαρχος που αποφασίζει
περί της «κατάστασης εξαίρεσης». Το πεδίο της
εξαίρεσης, στο οποίο ενεργεί η αστυνοµία ως
φορέας των επιταγών του κράτους, αποτελεί για
τον C. Schmitt «µια ζώνη αποκλεισµένη από το δίκαιο,
η οποία διαµορφώνει ένα “χώρο ελεύθερο και
δικαιικώς κενό“».
Δεδοµένης αυτής της φύσης της αστυνοµίας
είναι επόµενο η δράση της στην έκτακτη συνθήκη της
«εξαίρεσης» να µην περιορίζεται στα πλαίσια των
χώρων κράτησης. Τέτοια γεγονότα αναστολής του
νόµου συµβαίνουν, πέρα από τους χώρους αποκλεισµού
των µεταναστών, στο εσωτερικό της κοινωνικής ζωής.
«Μεµονωµένες» πράξεις βίαιης καταστολής στην πόλη
(πρόσφατες φοιτητικές κινητοποιήσεις), «µεµονωµένα»
περιστατικά βασανισµού στα κρατητήρια (πρόσφατα
γεγονότα που πήραν δηµοσιότητα και αναφέρονται
στα Α.Τ. Αγ. Παντελεήµονα, Οµονοίας, Πτολεµαϊδας)
συµβαίνουν καθηµερινά. Καταδεικνύουν δε, έµπρακτα,
το γεγονός ότι το «έκτακτο» καθεστώς των χώρων
κράτησης δεν είναι µια ανωµαλία που διέφυγε του
σύγχρονου ανθρωπισµού αλλά νόµος της σύγχρονης
βαρβαρότητας.

Τα επαναλαµβανόµενα γεγονότα άσκησης
λεκτικής και σωµατικής βίας54, οι «πρωτοβουλίες»
υποβολής επιπλέον ποινών και η τιµωρητική εξουσία
των φυλάκων πάνω στους κρατούµενους συνιστούν
εντέλει άτυπες αρµοδιότητες του προσωπικού που
χειρίζεται την κράτηση. Όταν το υπάρχον δίκαιο δεν
54: ÐáñÜñôçìá â, ðßíáêáò 8 êáé ðåñéãñáöÝò ðáñáñôÞìáôïò ã: óåë. 79-80
55: Benjamin W., Ãéá ìéá êñéôéêÞ ôçò âßáò, óåë. 15, ÅëåõèåñéáêÞ Êïõëôïýñá, ÁèÞíá, 2002

33

2.5.3/
ÊÅÍÔÑÁ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÊÑÁÔÇÓÇÓ
ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ: Ç ÅÐÅÊÔÁÓÇ
ÔÏÕ ÄÉÊÔÕÏÕ ÔÙÍ ÖÕËÁÊÙÍ

×ÙÑÏÉ ÐÏÕ ÐÑÏÓÏÌÏÉÁÆÏÕÍ ÓÅ ÖÕËÁÊÅÓ

åéê. 12: ÷þñïò êñÜôçóçò óôï ÖõëÜêéï ¸âñïõ

Για το νεοσύστατο “Πρότυπο Κέντρο Υποδοχής
και Διαµονής Λαθροµεταναστών“ στο Φυλάκιο Έβρου,
αναφέρεται από υπάλληλο του GCR ότι «έχει
περισσότερο δοµή φυλακής» και ότι πρόκειται να
συγκεντρώσει τους κρατούµενους του Σουφλίου, του
Διδυµοτείχου και άλλων µικρότερων χώρων κράτησης
της περιοχής. Για το χώρο κράτησης στη Βέννα ότι
αποτέλεσε πρότυπο για επόµενους που έγιναν.56
Φαίνεται
δηλαδή
ότι
αρχίζει
να
διαµορφώνεται µια συνειδητή τυπολογία για τους
χώρους που κατασκευάζονται προκειµένου να
παραλάβουν τη λειτουργία της κράτησης µεταναστών
και προσφύγων χωρίς χαρτιά. Παρατηρείται µια
τάση συγκεντρωτικής αντιµετώπισης της κράτησης
ενδεχοµένως για ευκολότερο έλεγχο και διαχείρισή

åéê. 13: ï ÷þñïò êñÜôçóçò ôçò ÂÝííáò ê.Ü. öõëáêßùí
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56: åéê. 13
57: óêßôóï ðáñáñôÞìáôïò á, óåë. 43
58: ðáñÜñôçìá á, óåë. 52
59: ibid.
60: ðáñÜñôçìá á, óåë. 58

της. Η δηµιουργία τέτοιων κεντρικών χώρων δείχνει
µια πρόθεση οµογενοποίησης της λειτουργίας
της προσωρινής κράτησης των µεταναστών χωρίς
έγγραφα και την απόκτηση αµεσότητας, σε επίπεδο
διαχείρισης και ελέγχου, µε την κεντρική διοίκηση. Εν
ολίγοις διαφαίνεται µια τάση δηµιουργίας νέου τύπου
χώρων εγκλεισµού, που θα συγκλίνει στα διοικητικά
πρότυπα των φυλακών και έτσι θα ενταχθεί στο
δίκτυο των σωφρονιστικών ιδρυµάτων της χώρας και
θα το επεκτείνει.
Μια τάση διεύρυνσης του συστήµατος της
φυλάκισης και διάδοσης της «µορφής-φυλακής»
διαφαίνεται και σε άλλα παραδείγµατα. Η εσωτερική
δοµή του “Πρότυπου Κέντρου Υποδοχής και Διαµονής
Λαθροµεταναστών“ στο Φυλάκιο Έβρου δεν είναι
γνωστή αλλά η ύπαρξη, σύµφωνα µε την περιγραφή,
καµερών σε πολλά σηµεία του χώρου, οι σκοπιές
και τα φυλάκια γύρω από το χώρο,57 δύο από τα
οποία είναι υπερυψωµένα, ο προαυλισµός όπως και η
πρόσβαση στο εντευκτήριο σε συγκεκριµένες ώρες,
η κλίµακα του χώρου και η ψηλή περίφραξη µαρτυρούν
ένα χώρο πουν προσοµοιάζει στην οργάνωση και τη
δοµή της φυλακής, και µάλιστα φυλακής σε τόπο
αποκεντρωµένο, συνοριακό και µακριά από τα µάτια
των πολλών.
Ένας άλλος χώρος, σχετικά πρόσφατα
εγκατεστηµένος, είναι το Κέντρο υποδοχής προσφύγων
στο Μυρσινίδι της Χίου, κοντά στο Βροντάδο, για τον
οποίο υπάλληλος στο GCR (µετά από επίσκεψη
στο χώρο το Δεκέµβρη του 2006) αναφέρει ότι οι
κάµερες, οι προβολείς και οι σκοπιές τον κάνουν
να συµπεραίνει ότι είναι, περισσότερο από άλλους
του είδους, σαν φυλακή.58 Για το συγκεκριµένο χώρο,
ο οποίος σε µορφή είναι ανάλογος µε καταυλισµό
σεισµόπληκτων59, σηµειώνεται ότι ο οικίσκος του
φυλακίου βρίσκεται σε υψηλότερη βαθµίδα από
εκείνες των containers και των σκηνών που κρατούνται
οι µετανάστες. Το γεγονός αυτό, καθιστά όχι απλά
εύκολη την εποπτεία του χώρου από το φύλακα,
αλλά τη δυνατότητα παρατήρησης και γνώσης κάθε
κίνησης των κρατουµένων. Ένα είδος «πανοπτισµού»
που υπερβαίνει εκείνο της φυλακής, µια επίβλεψη
της κάθε στοιχειώδους συνήθειας, προαίρεσης,
προσωπικής στιγµής του εγκλείστου.
Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα κρατητήρια
του Α.Τ. Μενιδίου60 που χρησιµοποιούνται ως χώροι
κράτησης. Η είσοδος στα κελιά γίνεται µετά από
πορεία σε µακρύ διάδροµο. Προϋποθέτει την
πρόσβαση σε έναν ενδιάµεσο χώρο (µεταξύ κελιού
και διαδρόµου) µέσω ενός ανοιγόµενου τµήµατος των
καγκέλων. Στη συνέχεια αυτό κλείνει και ανοίγουν

τα κάγκελα που έχουν άµεση πλέον επαφή µε το
εσωτερικό του κελιού, που αποτελούν «τοίχο» του
κελιού. Υπάρχει δηλαδή η παραµονή εγκλείστου
και φύλακα, για δευτερόλεπτα, σε έναν ενδιάµεσο
χώρο αµηχανίας, µεταξύ κελιού και διαδρόµου,
µεταξύ εξαναγκασµένης κίνησης και καταναγκαστικής
στασιµότητας. Κατάσταση και µορφή που συναντάται
σε πολλές φυλακές.
Για τα κρατητήρια της Γ.Α.Δ. Χίου,61
πρόσφυγας, φυλακισµένος εκεί το 1997, αναφέρει
ότι δεν επιτρεπόταν να κατέχουν οι κρατούµενοι
οποιοδήποτε αντικείµενο (ούτε µαχαιροπίρουνα),
γεγονός που, αν λάβουµε υπόψη τη γνώση των
δυσµενών συνθηκών του χώρου από τους υπευθύνους,
αφορά στην αποτροπή ενδεχόµενης απόδρασης ή
απόπειρας αυτοκτονίας. Για τον παραπάνω χώρο
κράτησης ο πρώην έγκλειστος λέει ότι υπήρχε στο
ισόγειο µια αίθουσα σχεδόν άδεια, µε δύο τρεις
καρέκλες µεταβαλλόµενου ύψους και ένα τραπέζι. Σε
αυτό το χώρο αναφέρει ότι οι αστυνοµικοί ασκούσαν
σωµατική βία και ότι όταν συνέβαινε αυτό έκλεινε
η πόρτα αυτής της αίθουσας. Δεν είναι γνωστή η
ακριβής χρήση του συγκεκριµένου χώρου. Το γραφείο
των φυλάκων ήταν ακριβώς απέναντι στον ίδιο όροφο.
Στην αίθουσα αυτή ο κρατούµενος είχε παρατηρήσει
γάντζους σαν αυτούς που χρησιµοποιούνται για
κρεµάστρες ρούχων οι οποίοι όµως βρίσκονταν σε
µεγάλο ύψος του τοίχου. Ο ίδιος αναφέρει ότι τα
ίδια ακριβώς «εξαρτήµατα» είχε παρατηρήσει σε
κελί φυλακής στην Τουρκία, τα οποία προορίζονταν
για απαγχονισµό και ότι σε κάποιες περιπτώσεις
αυτά βρίσκονται µέσα σε εντοιχισµένες ντουλάπες,
πάλι σε µεγάλο ύψος και προορίζονται για τον ίδιο
σκοπό.
Στα κρατητήρια του Α.Τ. Αλεξανδρούπολης62
αναφέρεται από πρόσφυγα πρώην κρατούµενο ότι
η αίτηση παροχής πολιτικού ασύλου δεν ήταν µόνο
µια τυπική γραφειοκρατική πράξη. Η διαδικασία των
ερωτήσεων ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της
απαιτούµενης διαδικασίας για την αίτηση ασύλου και
έφτανε να αφορά στη δράση πολιτικών οργανώσεων
της Τουρκίας και ατόµων. Όταν για να κάνει κανείς
αίτηση για πολιτικό άσυλο πρέπει να υποβληθεί σε
πραγµατική ανάκριση, τότε η όλη διαδικασία (άσκησης
του εν λόγω δικαιώµατος) αποκτά τιµωρητικό
χαρακτήρα.
Για το χώρο κράτησης του Ελληνικού,63
που επίσης είναι σχετικά πρόσφατος, αναφέρεται
από πρόσφυγα ότι η µορφή µικρού, µακρόστενου,
αποστειρωµένου χώρου, µε δύο κρεβάτια στη µια
πλευρά, όπου κρατούνται δύο άτοµα, που συνάντησε
στον εν λόγω χώρο του θύµισε λευκό κελί της
61:
62:
63:
64:
65:
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Τουρκίας. Αναφέρει επίσης ότι το γεγονός του
εγκλεισµού πολλών ατόµων διαφορετικών εθνικοτήτων
σε έναν τόσο µικρό χώρο λειτουργεί σαν ένα είδος
αποµόνωσης.
Γενικά για τους σύγχρονους χώρους κράτησης
στην Ελλάδα, υπάλληλος της Διεθνούς Αµνηστίας
αναγνωρίζει ότι τείνουν να γίνουν σταδιακά φυλακές.64
Ο ίδιος αναφέρει σχετικά µε τα κρατητήρια του
Αλλοδαπών στην Αλεξάνδρας (που προηγήθηκαν των
σηµερινών) ότι η συνάντηση των δικηγόρων µε τους
κρατούµενους γινόταν σε µικρή αίθουσα, παρουσία
του φύλακα, ενώ µεταξύ τους (µεταξύ κρατουµένου
και δικηγόρου) παρεµβάλλονταν κάγκελα. Το ίδιο
συµβαίνει και στο σηµερινό Αλλοδαπών, µε την
παρεµβολή τζαµιού µεταξύ επισκέπτη και κρατούµενου
(σύµφωνα µε υπάλληλο του GCR). Η διαδικασία αυτή
ως γνωστό, γίνεται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο στις
περισσότερες φυλακές.
Ένας υπάλληλος της Διεθνούς Αµνηστίας
αναφέρεται σε «εικόνα φυλακής» περιγράφοντας
τις «πολύχρωµες κουβέρτες µε τα πράγµατα των
κρατουµένων ριγµένα πάνω, το πολυκαιρισµένο
µωσαϊκό και τους πεσµένους σοβάδες». Την ίδια
παρατήρηση κάνει για το Αλλοδαπών η υπάλληλος
της «Ιατρικής Παρέµβασης»65 αναφερόµενη στα
τσιµεντένια κρεβάτια µε επικάλυψη γρανίτη, στους
σοµόν τοίχους, στο πάτωµα που είναι ακόµα
τσιµεντένιο και έχουν σκοπό να το καλύψουν µε
συνθετικό δάπεδο για την αποφυγή απόπειρας
αυτοκτονίας µε τυχόν σπασµένα πλακίδια. Η ίδια
χαρακτηρίζει τα κελιά «νεκροθαλάµους», καθιστώντας
τον παραλληλισµό µε κελί φυλακής υπερβολικά
ήπιο για το νεόκτιστο κτηρίο Αλλοδαπών Αττικής.
Σηµειώνεται ότι από την ίδια ερωτώµενη αναφέρθηκε
ότι στο Αλλοδαπών υπάρχουν και δύο ή τρία «τυφλά»
κελιά ανηλίκων, µορφή που επίσης ξεπερνά αυτή της
σύγχρονης φυλακής, φέρνοντας στο νου τα υπόγεια
µπουντρούµια των µεσαιωνικών χρόνων. Στον ίδιο
χώρο, του Αλλοδαπών στην Π. Ράλλη, οι κάµερες είναι
τοποθετηµένες, σε συχνά διαστήµατα, κατά µήκος της
οροφής του διαδρόµου που εκτείνεται παράλληλα µε
τα κελιά και κατ’ αυτό τον τρόπο η ορατότητά τους
φτάνει και στο εσωτερικό των κελιών. Η δυνατότητα
έτσι συνεχούς παρατήρησης, η διαρκής έκθεση
των προσωπικών στιγµών (που δεν είναι ηθεληµένη
από τον παρατηρούµενο) και η συνείδησή της από
τους εγκλείστους, αποτελεί «πανοπτισµό», ακραίο
σωµατικό καταναγκασµό και ψυχολογική βία. Για τον
ίδιο χώρο η ίδια αναφέρει ότι µέχρι τώρα έχουν
γίνει επανειληµµένα απόπειρες αυτοκτονίας από
κρατούµενους.
Εξάλλου, σε έκθεση της Διεθνούς Αµνηστίας
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συµπεραίνεται ότι: «Παρ’ όλο που κανένα από τα
κέντρα κράτησης, στα οποία πραγµατοποιήθηκαν
επισκέψεις, δεν χαρακτηρίζεται επισήµως ως
φυλακή, οι συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν είναι
αναµφίβολα όµοιες µε συνθήκες φυλακής.»66, ενώ
για την Αµυγδαλέζα αναφέρεται ότι «οι κρατούµενοι
κρατούνταν σε ειδικό κοιτώνα στο κέντρο, ο οποίος
ήταν χωρισµένος από την πτέρυγα των γυναικών, σε
συνθήκες όµοιες µε εκείνες φυλακής.»67
Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις χώρων
κράτησης, λόγω της απόλυτης ανυπαρξίας υποδοµής,
διαµορφώνονται συνθήκες εγκλεισµού που υστερούν
ακόµη και σε σχέση µε τις φυλακές. Η παλαιότερη
στέγαση του χώρου κράτησης στη Μυτιλήνη σε
κτήριο πρώην φυλακών και το γεγονός ότι ως χώρος
αποδεικνύεται «καλύτερος» σε πολλά ζητήµατα για
τη διαβίωση των κρατουµένων από τους µετέπειτα
χώρους κράτησης στη Μυτιλήνη καταδεικνύει ότι
ακόµη και η υποδοµή της φυλακής68 συχνά αποτελεί
«ευνοϊκότερο»69 όρο διαβίωσης από κάποιους χώρους
κράτησης µεταναστών (σπουδαστική εργασία για το
χώρο κράτησης στην Παγανή Μυτιλήνης). Σε άλλο
σηµείο στην ίδια σπουδαστική εργασία, διαπιστώνεται
ότι
«στο Κέντρο (κράτησης) στερούνται ακόµη
και υποτυπώδη ελευθερία κινήσεων» (από την ίδια
εργασία).

Ένα ακόµη περιστατικό που καταδεικνύει
τη µειονεκτική θέση κάποιων χώρων κράτησης και
σε επίπεδο ικανοποίησης πρωταρχικών αναγκών
αναφέρεται από τη Διεθνή Αµνηστία, σε ετήσια
έκθεσή της: «...σε άλλη περίπτωση, που είχε επιλεγεί
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Επίσης, σε άλλη περίπτωση, µια πρόσφυγας,
που κατά τη διάρκεια της κράτησής της µεταφέρθηκε
σε διαφορετικούς χώρους, ανέφερε ότι η γυναικεία
πτέρυγα του Κορυδαλλού, στην οποία βρέθηκε
το Γενάρη του 1992, ήταν «ο καλύτερος χώρος»
από όλους.71 Αυτό λόγω της σχετικής ελευθερίας
κίνησης (πρόσβαση στο WC, στο µπακάλικο, στην
αυλή, στην κουζίνα), λόγω δυνατότητας επικοινωνίας
(καρτοτηλέφωνο στο διάδροµο), λόγω του ότι το
παράθυρο έβλεπε στην αυλή και από εκεί έµπαινε
ήλιος και λόγω του ότι δεν έτυχε άσκησης σωµατικής
βίας (πέραν του σωµατικού καταναγκασµού του
εγκλεισµού).
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ÁñíçôéêÜ:
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ðßíáêáò ó÷åôéêÜ ìå
ôï ÷þñï êñÜôçóçò
óôçí ÐáãáíÞ ÌõôéëÞíçò70

η λύση µεταφοράς σε χώρο κράτησης µερίδων φαγητού
που περίσσευαν από γειτονική φυλακή προκειµένου
να εξοικονοµείται το ποσό που αντιστοιχεί στους
κρατούµενους για τη σίτιση, οι κρατούµενοι δήλωσαν
ότι δεν µπορούν να καταναλώσουν το φαγητό... και
όντως διαπιστώθηκεότι το φαγητό της ηµέρας της
αυτοψίας δεν είχε καταναλωθεί (Α.Τ. Ν. Ιωνίας
Βόλου)».72
Τα κτήρια των φυλακών, κτήρια περιφραγµένης,
περίπλοκης και ιεραρχηµένης αρχιτεκτονικής,
ενταγµένης στο σώµα του κρατικού µηχανισµού επί
αιώνες, αποτελούν προϊόντα πολύχρονης µελέτης

66: ¸êèåóç Äéåèíïýò Áìíçóôßáò, 13/10/2005
67: ibid.
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71: ðáñÜñôçìá á, óåë. 60
72: ÄéåèíÞò Áìíçóôßá, ¸êèåóç 5/10/2005

Στην Ελλάδα, όπως φαίνεται προς το παρόν
στις περισσότερες περιπτώσεις, οι χώροι αυτοί είναι
αδιαµόρφωτοι, απλής και ανεπαρκούς οργάνωσης,
χωρίς την παραµικρή υποδοµή, που, δανειζόµενοι
στοιχεία από τις παγιωµένες µορφές εγκλεισµού
κατορθώνουν να επιτελέσουν το σκοπό τους.

στην υπηρεσία της κολαστικής εξουσίας. Οι
σύγχρονοι χώροι διοικητικής κράτησης µεταναστών,
αριθµώντας κάποιες δεκαετίες εµφάνισης µε τη
µορφή που περιγράφεται εδώ, δε θα µπορούσαν
ποτέ να παρουσιάζουν µια αντίστοιχα οργανωµένη
και συγκροτηµένη εικόνα µε αυτή των φυλακών, αλλά
η προσπάθεια συνεχίζεται... Στην περίπτωση του
νέου κτηρίου του χώρου κράτησης της Αµυγδαλέζας,
αρχιτέκτονες στην υπηρεσία του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης επιστρατεύουν τις σχεδιαστικές
τους γνώσεις για τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου
χώρου εγκλεισµού που θα προορίζεται για γυναίκες
µετανάστριες και ανηλίκους µετανάστες χωρίς
χαρτιά. Αντίστοιχο έργο, που ελάχιστα τιµά τη
σύγχρονη αρχιτεκτονική παραγωγή, επιτελέστηκε κατά
το σχεδιασµό και την υλοποίηση του νέου κτηρίου
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής πριν από κάποια
χρόνια. Σήµερα, οι επιστηµονικές προσπάθειες
ανταπόκρισης, σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, στην
ανάγκη διαχείρισης των µεταναστευτικών ροών µε
τη µέθοδο του εγκλεισµού συνεχίζονται και εκτός
Ελλάδας. Ο Loic Wacquant µας πληροφορεί για την
παρουσίαση «συναρµολογούµενων κελιών» από 650
εταιρείες στην έκθεση του Ορλάντο τον Αύγουστο
του 1997. Οι «ετοιµοπαράδοτες φυλακές, προϊόντα
του σωφρονιστικού εµπορίου, εγκαθίστανται µέσα σε
ένα απόγευµα πιθανόν σε κάποιο πάρκινγκ για να
απορροφήσουν απρόβλεπτη ροή κρατουµένων».73

Ένα σύνολο από πολλαπλές κινήσεις,
ετερογενείς δυνάµεις, χωρικές σχέσεις δεν
αποτελεί απαραίτητα προϊόν κάποιου σχεδιασµού,
αλλά είναι σαφώς ηθεληµένο καθώς η κρατική
εξουσία φροντίζει να υπάρχει και να καθορίζει
τη συνθήκη του εγκλεισµού στους χώρους κράτησης.
Οι προδιαγεγραµµένες κινήσεις στο κελί ή σπάνια
εκτός αυτού, ο συχνός συνωστισµός, η σύνθεση του
πειθαρχικού χώρου (η εγκατάσταση των κρατουµένων
σε παρατεταγµένες θέσεις, η πολυµερής κατάτµηση,
η «σειραιοποίηση») επιτελούν την περίζωση των
ανθρώπινων σωµάτων και την απόλυτη υποταγή τους
στην εξουσία του εγκλεισµού. Η µη ικανοποίηση
πρωταρχικών αναγκών, η σηµειολογία της µορφής
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του χώρου, η
έκθεση και ο διαρκής υπαινιγµός της επιτήρησης,
η καθηµερινότητα και η ασυνέχεια στη χρονική
διαδοχή της, αλλά και η άσκηση βίας και επιβολής
του φύλακα προς τους κρατουµένους ανάγονται σε
ακραίες τεχνικές εγκλεισµού. Οι εν λόγω τεχνικές,
εφαρµοζόµενες κατά συρροή στους χώρους
κράτησης και κατά κανόνα αθροιστικά, προσεγγίζουν
τις πιο δυσµενείς συνθήκες εγκλεισµού. Παγιδεύουν
δε τους ήδη τρωτούς εκ θέσεως µετανάστες σε
µια πειθαναγκαστική ολότητα µετατρέποντάς τους σε
υποκείµενα στα οποία εκφράζεται σε µέγιστο βαθµό
η δύναµη του κράτους.
Σύµφωνα µε τον Z. Bauman, «Η µονιµότητα
του µεταβατικού, η ανθεκτικότητα του εφήµερου, ο
αντικειµενικός καθορισµός που δεν αντανακλάται στην
αντικειµενική επακολουθία των πράξεων, ο αενάως
ανεπαρκώς προσδιορισµένος κοινωνικός ρόλος ή,
ορθότερα η είσοδος του ρου της ζωής χωρίς την
άγκυρα κάποιου κοινωνικού ρόλου... στην εδαφικά
εδραιωµένη αποεδαφοποίηση των στρατοπέδων
προσφύγων όλα αυτά εµφανίζονται σε µια µορφή
πιο ακραία, αδιάλυτη και έτσι πολύ πιο ευδιάκριτη
από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο τοµέα της σύγχρονης
κοινωνίας».

73: Wacquant L., Ïé öõëáêÝò ôçò ìéæÝñéáò, óåë. 115-116, ÐáôÜêç, ÁèÞíá, 2001
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3/
ÌÅÔÁÍÁÓÔÇÓ-ÐÑÙÇÍ ÅÃÊËÅÉÓÔÏÓ ÓÅ ×ÙÑÏ
ÊÑÁÔÇÓÇÓ
3.1/
ÕÐÏÊÅÉÌÅÍÏÐÏÉÇÓÇ

Κατά τον εγκλεισµό τους στους χώρους
κράτησης οι µετανάστες βρίσκονται σε έναν
ενδιάµεσο χώρο µεταξύ επικρατειών, «χώροκαραντίνας», διαχειριζόµενο αποκλειστικά από την
εξουσία. Ένα πεδίο απέλασης, εξορίας, αποκλεισµού
και εξαίρεσης, µε την έννοια της αναστολής του
νόµου, βρίσκεται εντός ενός «δικαιοπολιτικού
κενού». Οι χώροι κράτησης αποτελούν εκείνους
τους «µη χώρους» µεταξύ του πριν και του µετά
στους οποίους πραγµατοποιείται το «τελετουργικό
απογύµνωσης», δηλαδή της απώλειας οποιασδήποτε
από τις προηγούµενες ιδιότητες όπως εκείνη του
πολίτη ή αναγνωρισµένες κοινωνικές ταυτότητες (γιός,
σύζυγος, Ιρανός, ...). Μόνο η πρόσληψη ενός συνόλου
νέων ταυτοτήτων θα εγγράψει τους µετανάστες στον
κοινωνικοπολιτικό χώρο της επικράτειας.
Ο µετανάστης είναι ο απωθηµένος χωρικά,
θεσµικά και κοινωνικά. Εισέρχεται σε έναν «κρίσιµο
χώρο» αναµόρφωσης όπου του προσδίδεται µια
για πάντα, το στίγµα του εγκλείστου, του «ποινικού».
Ως τέτοιος, εντάσσεται σε ένα ενιαίο πεδίο από
αντικείµενα, αυτό της εγκληµατικότητας, της οποίας
νοείται κοινωνικά ως φορέας και της οποίας το
σηµαινόµενο οφείλει διαρκώς να επαναφέρει.

«…ç áðïãýìíùóç
ðïõ áöáéñïýóå áðü ôïõò öïñåßò
ðñüôåñùí ñüëùí
ôéò êïéíùíéêÝò éäéüôçôåò êáé
ôá ðïëéôéóìéêÜ ãíùñßóìáôá
ôçò Üëëïôå êáôå÷üìåíçò
áëëÜ ðëÝïí áðïëåóèåßóáò
êïéíùíéêÞò èÝóçò
äåí Þôáí ðáñÜ áíáãêáßï
ðñïêáôáñôéêü óôÜäéï
ãéá ôçí åðáíÝíäõóç
ôùí «êïéíùíéêÜ ãõìíþí»
ìå ôá óõìðáñïìáñôïýíôá
ôùí íÝùí êïéíùíéêþí ñüëùí ôïõò.»
Z. Bauman
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74: ðáñÜñôçìá á, óåë. 54

Η χωρική αποµόνωση, η εξορία, τον καθιστά
εξατοµικευµένη οντότητα, χωρίς σύνδεση µε τον
πληθυσµό. Όντας µακριά από τα βλέµµατα δυνάµει
συµµάχων, ζει εσώκλειστος µε τους δεσµοφύλακές
του. Ταυτόχρονα όµως, το ίδιο το γεγονός του
εγκλεισµού του τον καθιστά µίασµα κοινωνικά. Όπως
επισηµαίνει ο Foucault, «Ο εγκληµατίας ορίζεται ως
εχθρός της κοινωνίας... ο εγκλεισµός του αποσκοπεί
στο συµφέρον της κοινωνίας ή την ανάγκη προστασίας
της... παίρνει απέναντί της τη θέση εσωτερικού εχθρού».
Χαρακτηριστικές είναι οι αντιδράσεις κατοίκων κοντά
σε χώρους κράτησης που είτε δυσανασχετούν µε
την ύπαρξή τους, ως πηγών µόλυνσης (λόγω των,
γνωστών σε αυτούς, κακών συνθηκών που επικρατούν
εκεί) είτε υπερθεµατίζουν των δυσµενών συνθηκών
των χώρων µε τη λογική ότι «όσο καλύτερες είναι
(οι συνθήκες) τόσοι περισσότεροι θα έρχονται».74
Εδώ αναρωτιέται κανείς αν οι τοίχοι των χώρων
αυτών προστατεύουν τους κατοίκους από τους
κρατούµενους ή το αντίθετο. Από την πλευρά τους
οι κρατούµενοι εισπράττουν το στιγµατισµό και την
απόρριψη και είναι αυτό το στοιχείο που µπορεί να
τους εγκλωβίσει στο χώρο κράτησης καλύτερα και
από ένα χιλιόµετρο συρµατοπλέγµατος. Άρα, ένας
επιβεβληµένα εκτοπισµένος, διώκεται ως «λαθραίος»,
ποινικοποιείται, εγκλείεται και στιγµατίζεται.

“... 1⁄4óï üìùò âñßóêåóáé óôç öõëáêÞ,
åßóáé áóöáëéóìÝíïò. ÃåìÜôïò ôñõöåñÞ åõãíùìïóýíç,
ðáñáôçñåßò ôç óôÝñåç áñ÷éôåêôïíéêÞ ôçò.
Ç áóèÝíåéá åíüò ðïëéôéóìïý åêäçëþíåôáé
ìå ðáñÜîåíá óõìðôþìáôá: üðùò, íá ðïýìå,
áð’ ôï ãåãïíüò üôé ïé öõëáêÝò äå ÷ñçóéìåýïõí ðéá ãéá
íá õðåñáóðßóïõí ôçí êïéíùíßá áðü ôïõò öõëáêéóìÝíïõò,
áëëÜ ôïõò öõëáêéóìÝíïõò áðü ôç êïéíùíßá ...”
Arthur Koestler

Ο εγκλωβισµός µεταναστών και προσφύγων
σε χώρους κράτησης µετατρέπει την τάξη αυτή
των αποδηµούντων σε µια τάξη, εκτός των άλλων,
οικονοµικά εξαθλιωµένων. Τα άτοµα αυτά, για να
εγκαταλείψουν τη χώρα τους δίνουν πολλά χρήµατα
σε εκείνους που θα τους µεταφέρουν παράνοµα,
χρήµατα που προφανώς δεν τους περίσσευαν. Στη
συνέχεια, και ενώ το απαραίτητο είναι για αυτούς
η εύρεση υλικών πόρων, αντί αυτού, βρίσκονται
καθηλωµένοι για τρεις µήνες και άπραγοι. Το κίνητρο
των µεταναστών για εύρεση εργασίας και υλικών
πόρων µεταµορφώνεται σε απόλυτη ανέχεια και
αεργία. Η κίνηση γίνεται καθήλωση και ακινησία. Οι
χώροι κράτησης συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας
νέας τάξης, στον πάτο της κοινωνικής ιεραρχίας.
Κατά τη διάρκεια του εγκλεισµού στους χώρους
κράτησης πραγµατοποιείται εκείνη η διαδικασία
που ανάγει το βιολογικό σώµα του πρόσφυγα σε
πολιτικό. Το καινούριο αντικείµενο, το φυσικό σώµα,
γίνεται φορέας δυνάµεων ικανών για ορισµένες
επιβεβληµένες ενέργειες. Η εξουσία ασκείται ως
πειθαρχική δύναµη πάνω στην οργανική ατοµικότητα του
κρατούµενου, προκειµένου να «οργανώσει» το πειθήνιο
υποκείµενο. Ο χώρος, σε απόλυτη συνάφεια µε τις
συνήθειες, τις εντολές, τις εικόνες, αποτελεί ένα
µηχανισµό που αποπειράται να αδράξει το σώµα του
εγκλείστου, να το υποτάξει σε κάθε µορφή εξουσίας,
να περιζώσει κάθε πτυχή της καθηµερινότητας και
των πράξεών του. Ένας µηχανισµός εγκλεισµού που
αποπειράται να αλώσει κάθε κύτταρο του σώµατος,
µια καινούρια «µικροφυσική της εξουσίας», κατά
Foucault, που συνιστά βιοπολιτική75 εξουσία. «εξουσία
απειροελάχιστη πάνω στο ενεργό σώµα».76 Το νέο
υποκείµενο οφείλει να αποτελέσει το εξάρτηµα που
παίζει τον κοινωνικό του ρόλο µε απόλυτη ακρίβεια.
Συγχρόνως, ακριβώς στο βαθµό που ανά
πάσα στιγµή είναι εκτεθειµένος σε κίνδυνο, σε µια
άνευ όρων απειλή ασθένειας ή ακόµη και θανάτου77
ίσως τελικά να έχει ξεπεραστεί εκείνο το λεπτό όριο
πάνω από το οποίο η βιοπολιτική ανάγεται σε πολιτική

εξόντωσης του υποκειµένου σε αυτούς τους χώρους.
Αν όχι απαραίτητα βιολογική, αναµφίβολα πνευµατική
και ψυχική. Αυτή η απειλή κάθε µορφής θανάτωσης θα
τον συνοδεύει και έξω από το χώρο κράτησης αφού
αποτελεί δοµικό στοιχείο της εγγραφής του στη νέα
επικράτεια.

4/
ÌÅÔÁÍÁÓÔÇÓ-ÌÇ ÐÏËÉÔÇÓ: Ç ÉÄÉÏÌÏÑÖÇ
ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏÊÅÉÌÅÍÏÕ ¹ Ç ÁÓÔÏ×ÉÁ
ÔÇÓ ÕÐÏÊÅÉÌÅÍÏÐÏÉÇÓÇÓ
4.1/
Ç ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÅÊÅÉÍÏÕ ÐÏÕ
ÁÐÏÐÏÉÅÉÔÁÉ ÔÇÍ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ
ÊÁÉ ÄÉÊÁÉÏÐÏËÉÔÉÊÇ ÔÏÕ ÈÅÓÇ
Με την εγκατάλειψη της χώρας προέλευσης
ο µετανάστης αποποιείται την ιδιότητα του πολίτη
καθώς αυτή δεν κατοχυρώνει την ίδια την επιβίωσή
του. Ενίοτε µάλιστα η ίδια η ιδιότητά του ως υπηκόου
ενός κράτους µπορεί να συνιστά ακόµα και απειλή
θανάτου. Ο Γκασµέντ Καπλάνι78 αναγνωρίζει πως ο
µετανάστης, όταν αναπολεί την πατρίδα του, το κάνει
για να πληγώσει τη χώρα στην οποία βρίσκεται, αφού
πλέον τη δική του δεν την αγαπάει καν. Η ιδιότητα του
πολίτη του κράτους προέλευσής του έχει καταστεί
βάρος στην υπόστασή του και άρα, βάσει αυτής της
προσωπικής εµπειρίας, ίσως να αποδεικνύεται άξια
αµφισβήτησης. «... όποιος διαφεύγει, όποιος δραπετεύει,
όποιος µεταναστεύει, στην πραγµατικότητα, καθώς
απεδαφικοποιείται, αµφισβητεί τη δικαιική δοµή της
ιδιότητας του πολίτη... και το κάνει ως γυµνή ζωή».79
Οι πρόσφυγες, κατά την είσοδό τους, ενίοτε
καίνε και καταστρέφουν το διαβατήριο και τα
εκάστοτε έγγραφα που αποδεικνύουν την εθνικότητά
τους. Δηλώνουν ψευδή στοιχεία προκειµένου να
επιστρέψουν σε µια χώρα µετάβασης (από την
οποία ήδη πέρασαν) και όχι άδοξα στην αρχή της
πορείας τους. Σε άλλες περιπτώσεις το κάνουν ώστε
να αυξηθούν οι πιθανότητες να τους αναγνωριστεί
το άσυλο (π.χ. πρόσφυγες από την Τουρκία ή άλλες
χώρες δηλώνουν ότι είναι από την Παλαιστίνη). Το
γεγονός αυτό περιέχει ένα συµβολισµό, είναι σαν
να αποποιούνται οι ίδιοι τις εθνικότητές τους. Σαν
να αναγκάζονται να «απεθνικοποιηθούν». Όντας
επίσης «απεδαφικοποιηµένοι» απαγκιστρώνονται από
την έννοια της πατρίδας και του χώρου που τους
αντιστοιχεί σε µια δεδοµένη επικράτεια. Εισέρχονται
στο παράδοξο µιας ελευθερίας εκθέτοντας το

75: “âéïðïëéôéêÞ äçëáäÞ êëéìáêïýìåíç åíóùìÜôùóç êáé õðáãùãÞ ôçò öõóéêÞò æùÞò ôïõ áíèñþðïõ óôïõò ìç÷áíéóìïýò, óôïõò
õðïëïãéóìïýò êáé óôá ó÷Ýäéá ôçò åîïõóßáò” (Agamben G., Homo Sacer, êõñßáñ÷ç åîïõóßá êáé ãõìíÞ æùÞ, óåë. 189, Scripta,
ÁèÞíá, 2005)
76: Foucault M., ÅðéôÞñçóç êáé Ôéìùñßá: ç ãÝííçóç ôçò öõëáêÞò, óåë. 185, ÑÜððá, ÁèÞíá, 2005
77: ðåñéóôáôéêÜ èáíÜôùí óôï ÷þñï êñÜôçóçò óôç ÂÝííá, ðáñÜñôçìá â, ðéí. 2 êáé ðáñáñô. ã óåë. 74
78: ÃêáæìÝô ÊáðëÜíé, Ìéêñü çìåñïëüãéï óõíüñùí, ÁèÞíá, ËéâÜíçò, 2006
79: Agamben G., ÌïñöÞ-ôçò-æùÞò, óåë. 44, ÅëåõèåñéáêÞ Êïõëôïýñá, ÁèÞíá, 2003
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κενό, την κρίση της ιδιότητας του πολίτη και των
δικαιωµάτων που εκείνη εµπεριέχει. Αποποιούνται την
εθνικότητα καταδεικνύοντας την ανεπάρκεια του «να
ανήκει» κανείς σε κάποιο χώρο. Εν ολίγοις, ο Z. Bauman
αναφέρει, «έχοντας εγκαταλείψει ή αναγκαστεί να
εγκαταλείψουν το πρότερο, οικείο περιβάλλον τους
οι πρόσφυγες τείνουν να απεκδύονται τις ταυτότητες
που όριζε, υποστήριζε και αναπαρήγε το εν λόγω
περιβάλλον».
Από την πλευρά τους οι ντόπιοι πολίτες, εν
όψει µιας εισροής προσφύγων, έχουν κάθε λόγο να
νιώθουν απειλούµενοι. Εκτός του ότι αντιπροσωπεύουν
το “µεγάλο άγνωστο“ που ενσαρκώνουν όλοι οι
“ξένοι“, οι πρόσφυγες φέρνουν στα σπίτια των
ντόπιων µακρινούς απόηχους πολέµου και τη δυσωδία
διαλυµένων σπιτιών και πυρποληµένων χωριών,
πράγµατα που δε µπορούν παρά να θυµίζουν στους
ντόπιους πόσο εύκολα η θαλπωρή της ασφαλούς και
γνώριµης (ασφαλούς διότι γνώριµης) καθηµερινότητάς
τους µπορεί να υπονοµευτεί ή και να συντριβεί. Οι
πρόσφυγες, όπως έγραψε ο Μπέρτολντ Μπρέχτ
στο ποίηµα Die Landschaft des Exils (Ο Τόπος της
Εξορίας), είναι...“προάγγελος κακών µαντάτων“. Οι
ντόπιοι δηλαδή εισπράττουν από τους µετανάστες
την ευθραυστότητα των σύγχρονων συνθηκών που
οι δεύτεροι καταδεικνύουν. Την ανεπάρκεια της
ιδιοκτησίας, της εθνικότητας, της ίδιας της ιδιότητας
του πολίτη. «... Εξετάζουν ριζικά την υπόστασή µας...
γιατί την αµφισβητούν, µας θυµίζουν τη σχέση µεταξύ
της γυµνής ζωής, της βιολογικής ύπαρξης και της
υπόστασης του πολίτη, αµφισβητούν τη σχέση µεταξύ
ανθρώπου και πολίτη, την εκθέτουν εκ νέου στο φως,
εκθέτουν στο φως την απογύµνωση».80

4.2/
Ç
ÁÍÅÐÁÑÊÅÉÁ
ÔÇÓ
ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÊÁÉ Ç ÁÓÔÏ×ÉÁ
ÔÇÓ ÕÐÏÊÅÉÌÅÍÏÐÏÉÇÓÇÓ

Όπως φαίνεται από τη διάρθρωση του
δικτύου των χώρων κράτησης ανά την επικράτεια,
ίσως πλέον να βρισκόµαστε εν όψει µιας πολιτικής
διαχείρισης των ροών µέσω της γεωστρατηγικής
χάραξης «φραγµάτων» απέναντι στην εισροή
µεταναστών. Οι χώροι «συγκέντρωσης» και «φύλαξης»
ανάγονται σε οχυρωµατικές εγκαταστάσεις όπου
εκείνοι που αποπειρώνται να εισέλθουν στη
χώρα είτε συλλαµβάνονται και εκδιώχνονται είτε
κρατούνται σε καθεστώς που λίγο έχει να ζηλέψει
από αυτό της οµηρίας. Η «κατάσταση εξαίρεσης»
που επικρατεί σε αυτούς τους χώρους σε επίπεδο
δικαιικό προσοµοιάζει στη διευθέτηση των κρατικών
εξουσιών σε έκτακτες αµυντικές συνθήκες ή µάλλον
σε «καταστάσεις πολιορκίας».
«Áðü ôüôå ðïõ åöåõñÝèçêå ç áôìïìç÷áíÞ...
ï êüóìïò âñßóêåôáé ìüíéìá óå
åîáéñåôéêÝò ðåñéóôÜóåéò. Ïé ðüëåìïé êáé
ïé åðáíáóôÜóåéò åßíáé ìüíïí ïé ïñáôÝò
åêäçëþóåéò áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò»
Arthur Kïestler

Αξίζει εδώ να αναφερθεί η φράση του
πρόσφυγα-πρώην κρατούµενου, «ήµασταν όµηροι...
θύµατα στα χέρια τους».81 Το πλήθος όµως των
νεοεισελθόντων αναδεικνύει την ανεπάρκεια της
συνοριακής φύλαξης και του δικτύου των χώρων
κράτησης να «αναχαιτίσει» την εισροή. Το ίδιο το
«εξαιρετικό» καθεστώς κράτησης δε φαίνεται ικανό
να αποτρέψει τους µετανάστες να διεκδικήσουν την
παραµονή τους στη χώρα ή ενίοτε (ακόµα και σε
µικρά ποσοστά) να µιλήσουν για το βίωµά τους και να
το καταγγείλουν.
Παράλληλα, η συνθήκη κάτω από την οποία
βιώνεται η «οµηρία», ο µηχανισµός δηλαδή του
εγκλεισµού, αποπειράται να «περιζώσει» το σώµα του
και να υποκειµενοποιήσει το µετανάστη-κρατούµενο.
Ο «πειθαρχικός χώρος» της κράτησης τείνει να
καταστήσει κάθε εξουσία ικανή να ασκηθεί σε µέγιστο
βαθµό πάνω του. Η δε «εγγραφή» του ατόµου στο
δικαιοπολιτικό χώρο της επικράτειας προϋποθέτει την
πρόσδοση ορισµένων ταυτοτήτων και χαρακτηριστικών
στο άτοµο και το σύστηµα του εγκλεισµού, µε τα
προαναφερόµενα χωρικά χαρακτηριστκά, αυτό
προσπαθεί να κατορθώσει. Παρόλα αυτά, δύσκολα τα
παραπάνω επιτυγχάνονται ακριβώς διότι πρόκειται για
άτοµα που, µεταναστεύοντας, διεκδικούν άνευ όρων

80: ibid, óåë. 45

40 81: ðáñÜñôçìá á, óåë. 46

την προσωπική ελευθερία και την επιβίωση. Τότε
είναι που η στέρηση της ελευθερίας και οι ακραίες
υφιστάµενες συνθήκες του εγκλεισµού µπορούν να
αστοχήσουν.
Συγκεκριµένες
κινήσεις
και
πράξεις
µεταναστών σε χώρους κράτησης δείχνουν ότι η
αντίληψή τους και η ανάγκη τους για αυτοκαθορισµό
δεν µπορούν εύκολα να αναιρεθούν και να υποταχθούν.
Σε κάποιες περιπτώσεις η ανάγκη των κρατουµένων να
πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους εκφράστηκε µε
απεργία πείνας, είτε για τους λόγους των συνθηκών
διαβίωσης, είτε για την προσβλητική συµπεριφορά
που υπέστησαν από την αστυνοµία. Χαρακτηριστικά
είναι τα παραδείγµατα κρατουµένων σε Α.Τ. στη
Σάµο ή στα κρατητήρια της Γεν. Αστυν. Διεύθυνσης
Χίου.82 Σε άλλο παράδειγµα, στον τελευταίο
χώρο, οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να παράσχουν
στους κρατούµενους καινούρια στρώµατα µετά την
ευρηµατική απόφαση των τελευταίων να κάψουν τα
προηγούµενα, βρώµικα, στρώµατα. Αυτό καταδεικνύει
άτοµα που δεν έχουν καταβληθεί, τουλάχιστον
πνευµατικά, από τον εγκλεισµό. Άλλα παραδείγµατα
δείχνουν την αυτοοργάνωση της καθηµερινότητας
των κρατουµένων, όταν σε εξαιρετικά δυσµενείς
συνθήκες χώρου κράτησης στη Χαλκίδα, διεκδικούν
να επιτελέσουν τα ήθη και τις συνήθειές τους.83

82: ðáñÜñôçìá á, óåë. 53
83: ðáñÜñôçìá á, óåë. 50
84: ñ/ó flash êáé ÅÑÔ3, 13/7/2002

Οι πράξεις όµως, που όχι απλώς δείχνουν τη
λήψη πρωτοβουλιών από τους µετανάστες αλλά ακόµη
περισσότερο την αµφισβήτηση της εξουσίας που τους
καταναγκάζει και τους στερεί την ελευθερία είναι
υπαρκτές. Δείχνουν να αποφασίζονται συλλογικά και
να εκδηλώνονται δυναµικά από τους κρατούµενους.
Από το χώρο κράτησης στο Ελαφοχώρι Έβρου, όπου
κρατούνταν τετρακόσιοι πενήντα µετανάστες, κάποιοι
δραπέτευσαν. Στη συνέχεια, όπως µετέδωσε το
ΜΠΕ (Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων) στις 12
Ιουλίου 2002, εκατό από αυτούς συνελήφθησαν.
Επίσης το Ιούνιο του 2002, στα κρατητήρια των
Σαπών, «οι µετανάστες, άρχισαν να φωνάζουν ότι
ζεσταίνονται και σε κάποια στιγµή απώθησαν την
πόρτα των κρατητηρίων και βγήκαν στο δρόµο... οι
φρουροί των κρατητηρίων προσπάθησαν να τους
σταµατήσουν αλλά στάθηκε αδύνατο...» (τελικά όλοι
τους συνελήφθησαν)84. Η βίαιη καταστολή των
κρατουµένων που προσπάθησαν να δραπετεύσουν
στο δρόµο προς την Κοµοτηνή µπορεί να πέτυχε το
σκοπό της, όµως εκτέθηκε. Ένα δείγµα της βίας στην
οποία είναι εκτεθειµένοι οι έγκλειστοι στους χώρους
κράτησης βγήκε από το περίκλειστο των τοίχων τους.
Στο δρόµο προς την Κοµοτηνή συνέβη η απόπειρα της
φυγής, και η καταστολή της.
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ðáñÜñôçìá á
ÓÊÉÔÓÁ ÐÏÕ ÐÑÏÅÊÕØÁÍ ÌÅÔÁ ÁÐÏ ÔÉÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÅÓ ÔÙÍ ×ÙÑÙÍ ÊÑÁÔÇÓÇÓ
ÁÐÏ ÐÑÏÓÖÕÃÅÓ-ÐÑÙÇÍ ÊÑÁÔÏÕÌÅÍÏÕÓ ÊÁÉ ÕÐÁËËÇËÏÕÓ Ì.Ê.Ï.

÷ñþìáôá ôùí áñéèìþí äåß÷íïõí
*ôïôá åßäïò
ôïõ ÷þñïõ êñÜôçóçò,

óýìöùíá ìå ôï óõìâïëéóìü
ôïõ õðïìíÞìáôïò ôïõ ÷Üñôç ôùí
÷þñùí êñÜôçóçò óôéò óåë. 14-16

ÖÕËÁÊÉÏ ÅÂÑÏÕ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÕÐÁËËÇËÏÓ Ì.Ê.Ï.

43

ðáñÜñôçìá á
ÓÕÍÏÑÉÁÊÏ ÖÕËÁÊÉÏ ÓÔÁ ÂÑÕÓÉÊÁ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÕÐÁËËÇËÏÓ Ì.Ê.Ï.

Φεβρουάριος 2006
Ορεστιάδα, κοντά στο Διδυµότειχο, κοντά στα Βρυσικά.
Συνοριακό φυλάκιο: δεν είναι ορατό από τον κεντρικό δρόµο (παράκαµψη), δε θυµάται για σήµανση, µέσα σε
χωράφια λίγο πιο έξω από το χωριό. Ένας όροφος, µικρό, σε άθλια κατάσταση, τσιµεντένιο, γενικά γκρίζο.
Δάπεδο από µωσαϊκό. Δεν θυµάται αν και που είχε τουαλέτες και θέρµανση. Γενικά κρύος όλος ο χώρος.
Είχε φως και από τα παράθυρα, δεν υπήρχε τηλέφωνο.
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ðáñÜñôçìá á
×ÙÑÏÓ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÓÔÏ ÓÏÕÖËÉ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÐÑÏÓÖÕÃÁÓÐÑÙÇÍ ÊÑÁÔÏÕÌÅÍÏÓ/Ç

Καλοκαίρι 2004,
Κρατήθηκε για 3 µήνες,
Χώρος της αστυνοµίας απέναντι από το αστυνοµικό τµήµα (κρατητήριο). Είχε συνοριοφύλακες. Ο χώρος
κράτησης στο Σουφλί είναι κοντά σε κατοικηµένη περιοχή. Γύρω γύρω έχει λίγα σπίτια ή µαγαζιά. Ήταν
άµεση η πρόσβαση στο χώρο από τον κεντρικό δρόµο του χωριού.
Μετά από ένα µήνα, µία γυναίκα αρρώστησε και για µιάµιση ώρα τους άφησαν να προαυλιστούν στο υπαίθριο
πάρκινγκ. Ο κόσµος συνεχώς άλλαζε. Μικτά δωµάτια, καµιά φορά έρχονταν ανδρόγυνα.
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ðáñÜñôçìá á
Á.Ô. ÓÔÉÓ ÖÅÑÑÅÓ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÐÑÏÓÖÕÃÁÓÐÑÙÇÍ ÊÑÁÔÏÕÌÅÍÏÓ/Ç

Γενάρης 2002,
Κρατήθηκε εκεί για 2 µέρες.
Τότε δεν είχε πολλούς άλλους κρατούµενους. Χρησιµοποίησε τις φράσεις: “όµηρος”, “δεν υπάρχει νόµος”.
Έκανε αίτηση για άσυλο. Δεν είχε δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον έξω κόσµο. “δε βγαίνεις
εύκολα από τις Φέρρες”, “θύµατα στα χέρια τους”, “οι φύλακες” ήταν συνοριοφύλακες, ασκούσαν βία.
Αναφέρεται στην αυθαιρεσία της διοικητικής απέλασης.
Οι Φέρρες είναι για τον Έβρο κάτι σαν το αλλοδαπών γιατί εκεί µαζεύουν αυτούς που είναι για απέλαση
από τους γύρω χώρους κράτησης. Από εκεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή φεύγει λεωφορείο για
απελάσεις.
Είναι αστυνοµικό τµήµα, τριώροφο κτίριο όπου στο ισόγειο βρίσκεται ο χώρος κράτησης. Δεν είχε αερισµό,
ήταν πολύ βρώµικο και ακατάστατο. Η συνήθης κράτηση διαρκεί 2-3 µήνες. Είναι µικτό: άντρες, γυναίκες και
παιδιά µαζί.
Χώρος: ψηλοτάβανο, άσπρο εσωτερικά, πάτωµα µπετονένιο. Δεν θυµάται πώς ήταν µέσα- ήταν νύχτα. Οι
τοίχοι ήταν γραµµένοι από προηγούµενους. Δεν είχε υπαίθριο χώρο για προαυλισµό.
46

ðáñÜñôçìá á
ÓÕÍÏÑÉÁÊÏ ÖÕËÁÊÉÏ ÓÔÇ ÂÅÍÍÁ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÕÐÁËËÇËÏÓ Ì.Ê.Ï.

Κοντά στο τριεθνές.
Καινούριο σχετικά, πρότυπο για τα άλλα που έγιναν.
Κάµερες µέσα στα κελιά, χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ψηλοτάβανο.
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ðáñÜñôçìá á
×ÙÑÏÓ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÓÔÇ ÂÅÍÍÁ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÕÐÁËËÇËÏÓ Ì.Ê.Ï.

Οκτώβριος 2006.
Τότε βρίκονταν εκεί 150 µετανάστες.
Κοντά στην Κοµοτηνή και κοντά σε γραµµή τρένου που δεν είναι γνωστό το αν λειτουργεί ακόµα. Παλιά
σιταποθήκη. Πάτωµα µωσαϊκό. Θέρµανση. Καθηµερινά τους επισκέπτεται µία νοσηλεύτρια και ένας γιατρός,
ψυχίατρος, που εκεί ασκεί το επάγγελµα ως παθολόγος. Τακτικά τους επισκέπτεται και ένας ψυχολόγος.
(Τα παραπάνω: µετά από φασαρία για την έλλειψη γιατρών). Στους γιατρούς δεν επιτρέπεται η πρόσβαση
στα κελιά.
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ðáñÜñôçìá á
Á.Ô. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇÓ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÐÑÏÓÖÕÃÁÓÐÑÙÇÍ ÊÑÁÔÏÕÌÅÍÏÓ/Ç

Γενάρης 2002
Βρίσκεται µέσα στην πόλη. Είναι αστυνοµικό τµήµα 4-5 ορόφων χωρίς κουζίνα.
“Είχαν φέρει πρόσφατα κάτι τσιγγάνους και είχαν βάψει τους τοίχους άσπρους. Κατά τ’ άλλα, ήταν
βρώµικα”.
Το αστυνοµικό τµήµα δεν είχε ούτε συρµατόπλεγµα, ούτε κάγκελα, ούτε υπαίθριο χώρο. Γενικά, οι πόρτες
των κελιών ήταν ανοιχτές.
Οι τότε έγκλειστοι ήταν οι εξής: ένας Ιρανός, δύο Ρώσοι, δύο Νιγηριανοί, δύο Κούρδοι, δύο Τούρκοι.
Τα δωµάτια ήταν µικτά. Εκείνη την περίοδο δεν είχε παιδιά.
Όταν κάποιος έκανε αίτηση για πολιτικό άσυλο τον ανέκριναν δύο άτοµα, Έλληνες. Ένας άντρας και µια
γυναίκα. Η γυναίκα ήξερε πολύ καλά τούρκικα και ο άντρας ήταν λεπτοµερώς ενηµερωµένος για τις τούρκικες
πολιτικές οργανώσεις, για τη δράση και τις πολιτικές τους επιλογές.
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ðáñÜñôçìá á
×ÙÑÏÓ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÓÔÇ ×ÁËÊÉÄÁ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÕÐÁËËÇËÏÓ Ì.Ê.Ï.

Βιοτεχνική περιοχή, παλιά βιοτεχνία, εγκαταλελειµµένο κτίριο.
Πρόχειρη, µετακινούµενη περίφραξη, έχει ξεµείνει από βιοτεχνία (λαµαρίνες ...).
Δεν είναι συνωστισµένο.
Υπάρχουν ράντζα, είναι πολύ προσωρινό.
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ðáñÜñôçìá á
×ÙÑÏÓ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÓÔÇÍ ÐÁÃÁÍÇ ÌÕÔÉËÇÍÇÓ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÕÐÁËËÇËÏÓ Ì.Ê.Ï.

Δεκέµβριος 2004
Εκτός κατοικηµένης περιοχής, σχετικά κοντά στον κεντρικό δρόµο, προς Καλλονή. Στο χώρο κράτησης φτάνει
χωµατόδροµος.
Τεράστιο, πολύ ψηλό (περίπου 7µ.), σαν δυο µεγάλες αποθήκες. Ίσως παλιό ΚΤΕΟ. Είναι πολύ ψηλοτάβανο,
(ένας όροφος). Είναι τσιµεντένιο, δεν υπάρχει ζεστό νερό, η τουαλέτα είναι µικρή για τόσο κόσµο, βρώµικη
και µε νερά.
Υπάρχουν περίπου 760 άτοµα (κυρίως από Αφγανιστάν). Καθόλου προαυλισµός. Φτάνουν καθηµερινά
φορτηγά µε συσσίτιο από τη Νοµαρχία: οι αγγλοµαθείς αναλαµβάνουν. Ανυπαρξία µεταφραστών, πρόβληµα
πολιτικού ασύλου και για λόγους µετάφρασης. Το πάτωµα από τσιµέντο γεµάτο λάσπη. Τα στρώµατα και τα
σκεπάσµατα βρίσκονται επίσης στο δάπεδο.
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ðáñÜñôçìá á
×ÙÑÏÓ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÓÔÏ ÂÑÏÍÔÁÄÏ ÔÇÓ ×ÉÏÕ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÕÐÁËËÇËÏÓ Ì.Ê.Ï.

Παλαιότερα, ο χώρος
κράτησης στεγαζόταν
σε πρώην φυλακές, στη
συνέχεια σε πρώην
εργοστάσιο. Το παρόν:
πρώην νταµάρι και πεδίο
βολής. Λειτουργεί εδώ και
τρία χρόνια.
Κάγκελα, κάµερες, φώτα,
σκοπιές, σαν φυλακή.
Καθηµερινή καταµέτρηση
κάµποσες φορές.
Συρµάτινη περίφραξη,
όχι κάγκελα. Κοιτώνες
σε containers. Υπάρχει
καρτοτηλέφωνο,
κλιµατισµός, τηλεοράσεις.
Διώροφα ράντζα µε
στρώµατα.
3 επί 6µ περίπου η κάθε
κουκέττα, 10-20 κουκέτες.
Τα containers:
τυποποιηµένα σαν των
σεισµόπληκτων.
Έχουν γίνει καταστροφές
από τους έγκλειστους
Έχουν καταστραφεί
τηλεοράσεις.
Οι µετανάστες φυτεύουν
λουλούδια. δεν υπάρχει
δυνατότητα για άλλες
ασχολίες.
Αντιστοιχεί µάλλον µια
τουαλέτα ανά 25 µε 30 άτοµα.
Επειδή συνήθως δε χωρούν, στήνονται σκηνές στον υπαίθριο χώρο, χωρίς επιπλέον χώρους υγιεινής.
Ενώ υπάλληλος άλλης Μ.Κ.Ο. (Διεθνούς Αµνηστίας) αναφέρει:
“Χάλια: άθλια τα containers, κρύο, ζέστη.
Έχουν σκοπός να τους πάνε σε άλλο χώρο (παλιό εργοστάσιο: χώρος κράτησης που είναι 1 χλµ από το
χωριό δηλαδή ερηµιά). Κάποιος χώρος όπου κρατούνται µετανάστες υπάρχει και µέσα στην Αστυνοµική
Διεύθυνση Χίου. Όλοι οι χώροι υποδοχής έγιναν µε χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µες την ερηµιά,
σαν γκέτο. Δεν τα θέλουν (τους χώρους κράτησης) στις πόλεις-δεν είναι διατεθειµένοι να δώσουν χρήµατα.
Τείνουν να γίνουν υποτυπώδεις φυλακές, παρακολούθηση. Σκοπεύουν να δυσκολέψουν την επικοινωνία να
µην παίρνει είδηση ο κόσµος τι γίνεται εκεί”.
Σίτιση: έρχεται στο χώρο µε βαν αστυνοµίας
Τηλέφωνο: έχουν λεφτά, αλλά δεν µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν.
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ðáñÜñôçìá á
ÃÅÍ. ÁÓÔ. ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ×ÉÏÕ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÐÑÏÓÖÕÃÁÓÐÑÙÇÍ ÊÑÁÔÏÕÌÅÍÏÓ/Ç

Γενική Διεύθυνση Αστυνοµίας Χίου.
Ισόγειο.
Πριν 7 χρόνια 1997
Κρατήθηκε 3 µήνες λόγω προηγούµενης πολιτικής δραστηριότητας
Κτήριο 3 ή 4 ορόφων, δεξιά από το λιµάνι.
Στην αίθουσα παρατήρησε γάντζους για κρεµάστρες στους τοίχους, αλά σε πολύ µεγάλο ύψος. ψηλά (σε
φυλακές της Τουρκίας, αυτοί οι γάντζοι χρησιµοποιούνται για απαγχονισµούς).
“Η αίθουσα αυτή είχε επίσης και ένα τραπέζι και 2-3 καρέκλες µεταβλητού ύψους ... Επιτρεπόταν µια µόνο
φορά την ηµέρα να πάνε στο wc, και για διάστηµα 1-2 λεπτών ... Ο φύλακας ερχόταν κι έφευγε ... Μία φορά
τη µέρα έφερναν φαγητό. Αν ήθελες παραπάνω πλήρωνες.”
Πήρε τηλέφωνο 2-3 φορές. Ο πρώτος µήνας ήταν πολύ δύσκολος, ο δεύτερος καλύτερα: ησυχία, έρχονταν
στην αίθουσα ειδήσεις, εφηµερίδες (µόνο στους πρόσφυγες αιτούντες άσυλο).
Κτισµένο σε συνεχόµενο σύστηµα, εστιατόρια, µαγαζιά, τουριστικά. Θα ήταν κάτι άλλο και το έκαναν
αστυνοµικό τµήµα. Περίπου 30 χρονών κτίριο. Το ταβάνι ήταν 3,30µ. Το καζανάκι δεν έτρεχε νερό στην
τουαλέτα- νερό στο δάπεδο (σκατά). Έκαναν απεργία πείνας για 7 µέρες για τουαλέτα και καθάρισµα. Όταν
πρωτοµπήκαν στο κελί παρατήρησαν ότι τα στρώµατα είχαν ακαθαρσίες. Τα έκαψαν και έτσι αναγκάστηκαν
οι φύλακες να τους φέρουν καινούρια. Πολλές φορές η ΚΥΠ τους έκανε ανάκριση στον πάνω όροφο. Εκεί
βρισκόταν ένα κρεβάτι. Η καθαριότητα από τον κρατούµενο. Έβαζαν στους κρατουµένους να βλέπουν
ταινίες sex και όχι ειδήσεις που ζητούσαν οι ίδιοι.
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ðáñÜñôçìá á
×ÙÑÏÓ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÓÔÇÍ ÐÏËÇ ÔÇÓ ÓÁÌÏÕ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÕÐÁËËÇËÏÓ Ì.Ê.Ï.

Κτίζεται καινούριο κτήριο αλλά έχει καθυστερήσει (µοιάζει µε της Χίου). Άθλιες συνθήκες για µετανάστες
και κατοίκους. Δεν έχει συντηρηθεί το κτήριο και έχει φθορές από σεισµό. Υπάρχει η κατάλληλη µέριµνα
από τη Νοµαρχία για γιατρούς και δικηγόρους.
Οι αντιδράσεις των κατοίκων είναι έντονες σχετικά µε την κράτηση µεταναστών στην περιοχή, συγκεκριµένα,
σχετικά µε την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτήριο, αναφέρουν: “όσο καλύτερα είναι, τόσο
περισσότεροι µας έρχονται.”.
Το κτήριο: Απ’ έξω φαίνεται µε δυσκολία. Είναι ένα ψηλό κτήριο, δύο ή τριών ορόφων, που εξωτερικά
φαίνεται ακατοίκητο. Απεσταλµένοι του Ε.Σ.Π. µπήκαν µέσα µε δυσκολία. “Δεν ακούγονται ήχοι, δεν υπάρχει
εικόνα κίνησης... µοιάζει µε κτήριο φάντασµα”, αναφέρουν. Θεωρείται από τυς πιο “ακραίους” χώρους
κράτησης.
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×ÙÑÏÓ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÓÅ ÊÔÇÑÉÏ ÓÔÏ ÐÑÙÇÍ
ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÅËËÇÍÉÊÏÕ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÐÑÏÓÖÕÃÁÓÐÑÙÇÍ ÊÑÁÔÏÕÌÅÍÏÓ/Ç

Δεκέµβρης 2004.
Κρατήθηκε εκεί για 25 µέρες.
Την πρώτη µέρα έµεινε σε µια αίθουσα µαζί µε άλλα 45 άτοµα, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Την επόµενη
µέρα σηµειώθηκαν τα ονόµατά τους, πέρασε η σήµανση και µπήκαν σε κανονικό κελί σε ένα µεγάλο
οκταώροφο κτίριο του αεροδροµίου. Το κτήριο αυτό στεγάζει και άλλες υπηρεσίες της αστυνοµίας.
Το φως δεν έσβηνε για 24 ώρες. Υπήρχαν 7 κελιά των δύο ατόµων όπου έµπαιναν 15 άτοµα στο καθένα.
Τα κελιά δεν είχαν επικοινωνία µεταξύ τους. Τα άτοµα που δεν απελαύνονταν εγκαίρως κρατούνταν για 6
µήνες.
Σε κάποια κελιά τα κρεβάτια ήταν δεξιά και έµεναν 2 άτοµα. “Μοιάζουν µε λευκά κελιά.” Τα άτοµα που
κρατούνταν σε αυτά ήταν διαφορετικής εθνικότητας “ώστε να µην επικοινωνούν ιδιαίτερα µεταξύ τους.”
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ÔÌÇÌÁ ÁËËÏÄÁÐÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÕÐÁËËÇËÏÓ Ì.Ê.Ï.

Επισκέφθηκε το χώρο παρουσία αστυνοµικού.
Συνωστισµός, µυρωδιά, όλα σκοτεινά: αυτό είναι κανόνας για τα κρατητήρια του Αλλοδαπών, γιατί τυπικά είναι
για κράτηση περιορισµένου χρόνου. Έτσι ήταν και στα δύο προηγούµενα τµήµατα. Επίσης κανόνας είναι και
το γεγονός ότι δεν προβλέπονται κοινοί χώροι και προαυλισµός. Υπάρχει µόνο ένας διάδροµος και ένας
χώρος που λειτουργούσε ενίοτε σαν κοινός χώρος όπου προαυλίζονταν ενδεχοµένως κάποια άτοµα εκ
περιτροπής. Κάµερες υπήρχαν και στο ισόγειο και στον όροφο.
Οι χώροι των γυναικών ήταν καλύτεροι. Συγκεκριµένα, κρατούνταν και 10 γυναίκες µαζί σε µεγάλα κελιά. Οι
διάδροµοι είχαν φυσικό φως. Στους ανηλίκους τα πράγµατα ήταν άνετα, καθώς ήταν λίγοι και κρατούνταν
σε µεγάλα, διαφορετικά κελιά. Δηµιουργείται η αίσθηση ότι χώρισαν τους ενιαίους χώρους του στρατώνα.
Υπάρχουν είτε µεγάλα κελιά των 10 ατόµων, είτε µικρά των 4 ατόµων. Η γενικότερη εικόνα δίνει την
αίσθηση φυλακής: πολύχρωµες βρώµικες κουβέρτες µε ριγµένα επάνω τα πράγµατά τους. Δεν µύριζαν.
Υπήρχε µωσαϊκό πολυκαιρισµένο και σοβάδες που είχαν φύγει και είχε βγει το εσωτερικό υλικό.
Τα κελιά ήταν εσωτερικά και κατά τον προαυλισµό υπήρχε φύλακας. Στα κελιά των ανδρών τα κρεβάτια
είχαν κάποια µικρή απόσταση µεταξύ τους, ενώ στων γυναικών, τα ράντζα (κανονικά, µεταλλικά) ήταν κολλητά.
Μέσα στα κελιά υπήρχαν εσωτερικές σωλήνες και σώµατα θέρµανσης.
Παλαιότερα: Μικρό κτήριο, σκοτεινά, µικρά, βρώµικα κελιά, λίγα σχετικά κενά. 50-100 περίπου άτοµα στο
ισόγειο.
Στον 1ο ήταν οι πρόσφυγες: τα κρατητήρια δεν φαίνονταν, λεγόταν τµήµα απέλασης. Τα κελιά ήταν
µάλλον υπόγεια ή στον 1ο όροφο. Τα κελιά ήταν ίδια και για πρόσφυγες και για µετανάστες. Ισόγειο για
µετανάστες, µαζί µε τα γραφεία.
Αλλοδαπών: Πρώτα ήταν στην Αλεξάνδρας µετά στη Λένορµαν και σήµερα στην Π. Ράλλη. Στην Αλεξάνδρας
οι µετανάστες υφίστανται κλωτσιές και µπουνιές. Ο αξιωµατικός δεν ήταν πρόθυµος να παραλάβει την
αίτηση ασύλου.: αγανάκτηση εκφραζόταν συχνά και προς τη Διεθνή Αµνηστία. Δεν υπήρχε συνωστισµός, όταν
τα επισκέφθηκε. Οι άντρες ήταν χωριστά µε τους ανηλίκους και οι γυναίκες όλες µαζί. Κρατούνταν 2-3
άτοµα σε κάθε κελί. Τα κελιά ήταν τσιµεντένια, άσχηµα και σκοτεινά- υπήρχε µόνο τεχνητό φως. Ωστόσο
ήταν καθαρά (ήταν πριν στρατόπεδο) και οι τουαλέτες καθαρές και καλές. Στη Λένορµαν: δεν ήταν καλός
ο χώρος. Ασοβάτιστα, σε ψυχοπλακώνει, τα λένε κρατητήρια και όχι φυλακές. Κοινοί χώροι δεν υπήρχαν,
παρά µόνο οι διάδροµοι. Κρατούνταν µόνο αλλοδαποί.
3 όροφοι. Ο 2ος όροφος: κρατητήρια αλλοδαπών. Χωριστά οι ανήλικοι και οι γυναίκες (που είχαν και
µεταξύ τους χωριστά κελιά) από τους άντρες. όχι ιδιαίτερο φως. Δεν υπάρχει κελί µε εξωτερικό τοίχο µε
παράθυρο.
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ÊÑÁÔÇÔÇÑÉÁ Ã.Á.Ä.Á.
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÕÐÁËËÇËÏÓ Ì.Ê.Ï.
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÐÑÏÓÖÕÃÁÓÐÑÙÇÍ ÊÑÁÔÏÕÌÅÍÏÓ/Ç

1995
“µπουντρούµια ΓΑΔΑ.”
Είχε συνείδηση από πού ερχόταν και πού πήγαινε. Μεγάλη αίθουσα, τετράγωνη, παντού ξύλινοι πάγκοι στους
τοίχους. 30εκ. Κανονική αίθουσα, όχι κρατητήριο, όχι φαϊ, αγόρασαν φαγητό, νερό και τσιγάρα. όχι σωµατική
βία αλλά προσταγές. 30-40 άτοµα. 2 µέρες, όλοι µετανάστες, άλλοι και πιο πολύ καιρό. Κάποιοι κοιµούνταν
κάτω ή µε τη σειρά εναλλάξ στους πάγκους και κάτω. Ψηλοτάβανο, σαν γκαράζ, κανονικοί τοίχοι, όχι
θέρµανση.
57

ðáñÜñôçìá á
Á.Ô. ÌÅÍÉÄÉÏÕ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÐÑÏÓÖÕÃÁÓÐÑÙÇÍ ÊÑÁÔÏÕÌÅÍÏÓ/Ç

Μενίδι µόνο µετανάστες: τελευταίο κτήριο στους πρόποδες της Πάρνηθας. Δυο όροφοι (ισόγειο και 1ος).
Κτίριο 30 χρονών, µε σκεπή ξύλινη. Στον πρώτο όροφο υπάρχουν αριστερά κρατητήρια για “καλούς”
κρατούµενους, δηλαδή Έλληνες, ναρκωτικά, τσιγγάνοι (κρατητήρια µε πιο µικρά κάγκελα), και δεξιά υπάρχουν
µεγάλα γραφεία.
58

ðáñÜñôçìá á
×ÙÑÏÓ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÓÔÇ ÑÏÄÏ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÕÐÁËËÇËÏÓ Ì.Ê.Ï.

Καλοκαίρι 2003
Είναι χώρος κράτησης, το λένε χώρο υποδοχής. Λίγο µετά το Φαληράκι, όχι σε παραθαλάσσια περιοχή,
αλλά αρκετά κοντά σε κατοικηµένη περιοχή (οικισµός). Δεν θυµάται για σήµανση. Από τον κεντρικό δρόµο
µπαίνει κανείς στον παράδροµο που καταλήγει σε έναν χωµατόδροµο. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου
100 µέτρων από κατοικηµένη περιοχή, µη τουριστική, µε συνεργεία και γενικά µονώροφα κτήρια. Μεγάλη
έκταση σε άθλια κατάσταση. Εγκαταλελειµµένη από το ‘60. “Σπασµένο, ερείπιο”. Το ‘60 δούλευε σαν Ρ/Σ.
“Η φωνή της Αµερικής”.
Μοιάζει µε στρατώνα, µε περίφραξη από συρµατόπλεγµα, µε πεύκα µέσα και τρία κτήρια σε κοντινή µεταξύ
τους απόσταση. Είχε ανήλικα σε πολύ µικρή ηλικία που τα συνόδευε κάποιος µετανάστης που έλεγε ότι
ήταν αδερφός τους και έµεναν µαζί. Είχε γυναίκες, άλλες µόνες, άλλες µε οικογένειες. Οι άντρες από
τις γυναίκες ήταν χωριστά. Από Αφγανιστάν, Αφρική (Σοµαλία...). Ένας αστυνοµικός µε πολιτικά (σαγιονάρες,
αξύριστος) φυλάγε την πύλη. Υπήρχε η αίσθηση του εγκλεισµού. Δεν υπήρχε τηλέφωνο. Ο κάθε κοιτώνας
είχε δική του πατέντα από τους ίδιους τους µετανάστες: νοικοκυριό, κασετόφωνο...
Οι γυναίκες είχαν κουρτίνες και µαντήλια όσο γίνεται καθαρά. Ήταν συχνά ευπρόσδεκτοι από την τοπική
κοινωνία η οποία τους πρόσφερε ενίοτε βοήθεια: αντικείµενα, ρούχα..
59

ðáñÜñôçìá á
ΓΑΔΑ:
Υπάλληλος Μ.Κ.Ο.:
7ος όροφος: Κάποιες ώρες επισκεπτηρίου.
Υπάρχουν ανάµεικτα µετανάστες και πρόσφυγες
από διαφορετικές περιοχές και η καθηµερινότητα
περιλαµβάνει προστριβές. Οι συνεντεύξεις των
κρατουµένων γίνονται αλλού, στον κάτω όροφο
(6ος οροφος) σε ειδικά δωµάτια. Οι χώροι των
συνεντεύξεων είναι άνετοι και καθαροί. Παρίσταται
και αστυνοµικός και µεταφραστής (µετανάστης ή
πολιτικός πρόσφυγας που ως αντίτιµο έχει καλύτερη
µεταχείριση).
ΓΑΔΑ:
Υπάλληλος Μ.Κ.Ο.:
6ος όροφος: κελί 12 τ.µ. όπου κρατούνταν είκοσι
γυναίκες, όλες µετανάστριες (οι περισσότερες
Αφρικανές)
Μεσολαβεί διάτρητη επιφάνεια µεταξύ επισκέπτη
και κρατουµένου.
ΓΑΔΑ:
Πρόσφυγας:
2ος όροφος: WC όπου για να πάει κανείς πρέπει
να χτυπάει την πόρτα του κελιού του πολλή ώρα- η
οποία δεν ανοίγει εύκολα.
Πολύ παλιό κτήριο, υγρασία, πολύ βρώµικο, είχε
καλοριφέρ, πολλή φασαρία- αδύνατο να κοιµηθούν
οι κρατούµενοι.
Το τµήµα είχε πολλούς κρατούµενους- όλοι
µετανάστες. Είπαν ότι τους έστειλαν Αθήνα γιατί
δεν χωρούσαν.
Π. Ράλλη
Τα κελιά ήταν εσωτερικά και κατά τον προαυλισµό
υπήρχε φύλακας. Στα κελιά των ανδρών τα κρεβάτια
είχαν κάποια µικρή απόσταση µεταξύ τους, ενώ
στων γυναικών, τα κρεβάτια (κανονικά, µεταλλικά)
ήταν κολλητά. Μέσα στα κελιά υπήρχαν εσωτερικές
σωλήνες και σώµατα θέρµανσης.
Μικρό κτήριο, σκοτεινά, µικρά, βρώµικα κελιά, λιγα
σχετικά κενά. 50-100 περίπου άτοµα. στο ισόγειο.
Νέος διοικητής. 150 αιτήσεις ανά µέρα. Γίνονται το
πολύ 7,000-8,000 αιτήσεις το χρόνο πανελληνίως.
Μόνο 10 πήραν πολιτικό άσυλο και 60 ανθρωπιστικό
άσυλο (στοιχεία 2005). Δεν τους ενηµέρωναν ότι η
αίτησή τους απορρίφθηκε. Τους λέγανε “ξαναπέρνα
σε µια εβδοµάδα”, άρα ξανά ταλαιπωρία. Τώρα
πάνε και παίρνουν το χαρτί: παίρνουν δακτυλικά
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ÓÊÉÔÓÁ
αποτυπώµατα. Η παραπάνω διαδικασία µπορεί να
συνεχιστεί και για 2 χρόνια. Υπάρχει ωστόσο
βελτίωση από παλαιότερα που έκανε 3 χρόνια.
Η αίτηση σε πρώτο βαθµό απορρίπτεται σχεδόν
πάντα, καθώς εξετάζεται από αστυνοµικούς. Έχουν
το δικαίωµα να κάνουν και δεύτερη αίτηση, για το
οποίο όµως δεν ενηµερώνονταν. Σε δεύτερο, λοιπόν,
βαθµό, η αίτηση εξετάζεται. Η αρµόδια επιτροπή
γνωµοδοτεί και η γενική γραµµατεία Υπ. Δηµόσιας
Τάξης παίρνει την τελική απόφαση που είναι
συνήθως η ίδια µε της πρωτοβάθµιας επιτροπής.
Λέρος 2006
υπάλληλος Μ.Κ.Ο.
120 κρατούµενοι
Σε ξενώνες στον παραλιακό δρόµο, έξω από την
πόλη σε τουριστική περιοχή.
Κατευθείαν ενεργοποιήθηκαν οι κάτοικοι: βοήθεια
και επαφή κοινωνική, συνεννόηση µε αστυνοµία και
νοµαρχία. Δεν δείχνουν δυσφορία. Δεν υπάρχει
χώρος για φύλαξη, η αστυνοµία δεν εµπλέκεται
αλλά παρακολουθεί από µακριά.
Δεν βγαίνουν πολλοί µαζί στο προαύλιο, υπάρχει
“ελευθερία κίνησης” . Οι γυναίκες και τα παιδιά
πάνω.
Κορυδαλλός, 1992
Πρόσφυγας:
Η µεταγωγή της έγινε τη νύχτα. Η ίδια χαρακτηρίζει
το κρατητήριο του Κορυδαλλού, “το καλύτερο”
Γυναικεία πτέρυγα: υπόγειο. Με 12 γυναίκες
(όχι µετανάστριες- υπήρχε µόνο µια Αλβανίδα)
τοξικοµανείς (έπαιρναν φάρµακα)
Κελί: παράθυρο µε ήλιο που έβλεπε στην αυλή όπου
υπήρχε ένα σιντριβάνι χωρίς νερό. Ψηλοτάβανο και
πλακάκια στο πάτωµα.
Την πήραν τηλέφωνο 2 φορές και την επισκέφθηκαν
2 φορές δικηγόροι του Ε.Σ.Π.
Αµυγδαλέζα
υπάλληλος Ε.Σ.Π.
Μαζί µε Σχολή Αστυφυλάκων, στον κεντρικό δρόµο
για Πάρνηθα Θρακοµακεδόνες.
Ένα τµήµα: κρατητήρια (ένα κτήριο). Σύµπλεγµα
κτηρίων. Συνολικά είναι σαν στρατόπεδο: πύλη,
άδεια, φρουροί. Θες 5’ να φτάσεις από την πύλη
στα κρατητήρια. Ανήλικα και µανάδες µαζί, ανήλικα

µόνα: ξεχωριστά.
Τώρα η αστυνοµία είναι πιο προσεκτική από πριν.
Η έλλειψη επικοινωνίας των κρατουµένων µε τους
έξω αφορά περισσότερο στα σύνορα και όχι στους
υπόλοιπους χώρους κράτησης. Γυναίκες φρουροί. όχι
προαυλισµός. Κυκλοφορία στους διαδρόµους.
υπάλληλος Ε.Σ.Π.
“Στα νησιά τυχαίνει ή είναι προγραµµατισµένο οι
Τούρκοι να κρατούνται χωριστά. Γενικά φροντίζουν
διαφορετικές εθνότητες να µην είναι µαζί. Ιεραρχία:
οι αγγλοµαθείς έχουν κάποια καλύτερη συνθήκη
ζωής και ευθύνες. Συνήθως υπάρχει αρχηγός
µεγαλύτερης ηλικίας.
πχ. Μυτιλήνη: οι Αφγανοί στη γυµναστική άκουγαν
παραγγέλµατα από οµοεθνή τους. Οι Σοµαλοί:
αρχηγός ήταν ο µεγαλύτερος σε ηλικία τον
ενηµέρωναν για διάφορα ζητήµατα.”
Εύβοια: Μαντούδι
υπάλληλος Μ.Κ.Ο.
“Στεγάζεται σε πρώην βιοµηχανίες. Αναλόγως πού
βγαίνουν στήνονται πρόχειροι χώροι κράτησης. Ο
συγκεκριµένος χώρος είναι αποθήκη της Αγροτικής
Τράπεζας.”
Υπάλληλος Μ.Κ.Ο.
Κάλυµνος: ad hoc ξενοδοχείο.
Τους µοιράζουν σε διαφορετικά ξενοδοχεία
γιατί διαµαρτύρονται οι ξενοδόχοι ότι θέλουν κι
αυτοί (λεφτά όλο το χρόνο από τη Νοµαρχία). Δεν
υπάρχουν φρουροί, οι ξενοδόχοι έχουν το νου τους.
όχι πολλοί µετανάστες. Δύο µε τρεις φορές τη µέρα
γίνεται καταµέτρηση από την αστυνοµία η οποία δεν
ανακατεύεται πολύ. Ενίοτε τους παίρνει ο ξενοδόχος
για κανένα µεροκάµατο. Ρωτάνε συνέχεια πότε θα
φύγουν. Είναι έγκλειστοι στο νησί.
Υπάλληλος Μ.Κ.Ο.
Σύρος: Οκτώβριος 2006
Τότε κρατούνταν 60 άτοµα.
Διάδροµοι παλιού θεάτρου. Κοιµούνται σε πρόχειρα
τοποθετηµένες µελαµίνες.
Ροδόπη:
Υπάλληλος Ε.Σ.Π.
Κτίζεται καινούριο, προσοµοιάζει περισσότερο σε
δοµή φυλακής, χωρητικότητας 288 ατόµων.
Θα συγκεντρώσει τους κρατούµενους του Σουφλίου,
του Διδυµότειχου κ.ά. Οι κάτοικοι δεν το θέλουν. Οι
αστυνοµικοί είναι υπερήφανοι για τον χώρο.
Βέννα: φυλάκιο (περιοχή κοντά στο τριεθνές)
Καινούριο σχετικά, πρότυπο για τα άλλα που έγιναν.
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Κάµερες µέσα στα κελιά, χρηµατοδότηση από
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηλοτάβανο.
Πρόσφυγας (για τον ίδιο χώρο):
Κρατήθηκε εκει τον Ιανουάριο του 2004, για 3
µήνες.
Έφτασε πρωί µε βανάκι της συνοριακής αστυνοµίας.
Για τρεις µέρες δεν είχε συνείδηση του πού
βρίσκεται.
Σάµος
Πρόσφυγας
Μάιος 1992, 15 µέρες
Το αστυνοµικό τµήµα είναι ένα τριώροφο κτίριο και
τα κρατητήρια βρίσκονται στο ισόγειο.
Πήγε πρωί και άρα είχε απόλυτη συνείδηση του
χώρου. Πιάστηκε στη θάλασσα από το λιµενικό.
Το τµήµα βρίσκεται πάνω σε ένα µικρό λιµάνι, δεν
έχει κάγκελα. Δεν την άφησαν να πάρει τηλέφωνο
και να έχει δικηγόρο. Τις δύο πρώτες µέρες δεν
της έγιναν ερωτήσεις. Μετά, έγινε ανάκριση από
την αντιτροµοκρατική υπηρεσία σε άψογα τούρκικα.
Η ανάκριση αφορούσε το λόγο για τον οποίο
βρισκόταν στην Ελλάδα και έγινε εν µέσω απειλών,
βρισιών και φτυσιών. Για τη συµπεριφορά τους έγινε
δικαστήριο. Οι κρατούµενοι και τις 15 µέρες της
κράτησής τους έκαναν απεργία πείνας. Δεν τους
απέλασαν γιατί εκκρεµούσε δικαστήριο και για τους
δύο στην Τουρκία.
Ηράκλειο Κρήτης:
Υπάλληλος της Διεθνούς Αµνηστίας
2002: Το Α.Τ. βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ο
χώρος κράτησης βρίσκεται στο υπόγειο του ίδιου
κτηρίου.
Όταν έχει καραβιά είναι ασφυκτικά γεµάτα. Δεν
κρατούνται όλοι εκεί για 3 µήνες κάποιους τους
στέλνουν στην Αθήνα, κάποιοι απελαύνονται και
κάποιοι µένουν στην Κρήτη.
Υπάλληλος Διεθνούς Αµνηστίας.:
Όλοι οι χώροι υποδοχής έγιναν µε χρήµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µες την ερηµιά, συνήθως,
σαν γκέτο. «Δεν τα θέλουν (τους χώρους κράτησης)
στις πόλεις-δεν είναι διατεθειµένοι να δώσουν
χρήµατα».
Τείνουν να γίνουν υποτυπώδεις φυλακές µε έντονη
παρακολούθηση. «Σκοπεύουν να δυσκολέψουν την
επικοινωνία να µην παίρνει είδηση ο κόσµος τι
γίνεται εκεί».
Τα αστυνοµικά τµήµατα έχουν έντονες αντιθέσεις.
(έχει δει 20)
“ζητούσα να κατέβω κάτω σε υπόγεια”. Γενικά, δεν
υπάρχει κεντρική ευθύνη και η διοίκηση έγκειται
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στους εκάστοτε αστυνοµικούς. Δεν υπάρχει υποδοµή:
οι τουαλέτες είναι βρώµικες και βουλωµένες, τα
ντους υπολειτουργούν, δεν υπάρχει ζεστό νερό και
είναι όλα σκοτεινά. Φωτίζονται µόνο µε το φως του
ήλιου.
Τα κρεβάτια είναι άλλα τσιµεντένια µε στρώµατα
και κουβέρτες, άλλα βρίσκονται στο έδαφος
(στρώµατα), άλλα είναι σιδερένια. Απέχουν µεταξύ
τους 10-20 εκ. και η τουαλέτα είναι έξω.
Σε κάθε αστυνοµικό τµήµα υπάρχουν 1 ή 2 κελιά.
“δεν µπορούσα να έχω εκτίµηση των κελιών και των
χώρων”.
“Ακόµα και καινούρια να είναι, δεν υπάρχει καµιά
φροντίδα”. Τοίχοι µε σοβάδες κάτω, πάτωµα
µωσαϊκό. Παντού µυρωδιά κλεισούρας και βρωµιάς.
Όταν δεν έχουν ρούχα ή βρωµάνε ζητούν ρούχα.
Η προσωπική καθαριότητα είναι πρόβληµα.
Αρρωσταίνουν και οι ίδιοι (διάρροιες, ψώρρα) και
κάθε τόσο κάποιος πάει στο Λοιµωδών.
Αν κάτι χαλούσε: οι κρατούµενοι το επισκεύαζαν...
καµία συντήρηση (...από αστυνοµικούς).
Χίος
Υπάλληλος Μ.Κ.Ο.
2002: Στεγάστηκε σε containers και στις φυλακές
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Χίου. Τώρα είναι δίπλα στο αστυνοµικό τµήµα Χίου.
Σάµος
Υπάλληλος Μ.Κ..Ο.
Μικρός αριθµός και στη Σάµο. Τους στέλνουν στην
Αθήνα για αίτηση ασύλου. Υπάρχει αύξηση τους
θερινούς µήνες. Γραφειοκρατία και βραδύτητα
ελληνικής διοίκησης. Ενίοτε κρατούνται από το
λιµεναρχείο για µία µε δύο µέρες και κατόπιν από
την ΕΛ.ΑΣ.
Υπάλληλος Μ.Κ..Ο.:
3 µήνες: είτε απέλαση, είτε κράτηση λόγω της
ανάλογης νοµοθετικής διάταξης. Η τρίµηνη διοικητική
κράτηση των µεταναστών αποτελεί ουσιαστικά
τιµωρία: διοικητική ποινή για παράνοµη είσοδο και
στέρηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Μετά το τρίµηνο
παίρνουν ένα χαρτί, το οποίο είναι ένα επίσηµο
έγγραφο µε τη φωτογραφία τους και τα δακτυλικά
τους αποτυπώµατα καταχωρηµένα, που λέει ότι
πρέπει να φύγουν εντός δύο µηνών και αν έχει
κάνει αίτηση για άσυλο, περιµένουν µέχρι αυτή να
εξεταστεί. Οι περισσότεροι ξανακάνουν αίτηση,
οπότε κρατούνται για άλλους 2-3 µήνες.
Η δεύτερη αυτή έκτιση ποινής είναι εντελώς
παράνοµη.

ðáñÜñôçìá â
ÐÉÍÁÊÅÓ ÐÑÙÔÏÃÅÍÙÍ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÏÓ á ÊÁÉ ã

Ðßíáêáò 1: èüñõâïò

Ðßíáêáò 2: ìÝóá åðéôÞñçóçò
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Ðßíáêáò 3: õãéåéíÞ

Ðßíáêáò 4: åíçìÝñùóç-åðéêïéíùíßá ìå äéêçãüñï-ðñüóâáóç óôç äéáäéêáóßá áóýëïõ-ðáñÜôáóç ÷ñüíïõ êñÜôçóçò

64

ðáñÜñôçìá â

Ðßíáêáò 5: áåñéóìüò-êëéìáôéóìüò-èåñìáéíüìåíï íåñü

Ðßíáêáò 6: çëéáóìüò-ôå÷íçôüò öùôéóìüò
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Ðßíáêáò 7: êáôÜóôáóç ÷þñïõ-ðáëáéüôçôá-äõóïóìßá
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Ðßíáêáò 8: ëåêôéêÞ/óùìáôéêÞ âßá
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Ðßíáêáò 5: öõóéêüò-ôå÷íçôüò öùôéóìüò

Ðßíáêáò 9: ðñïáõëéóìüò-ðñüóâáóç óå ÷þñï åêôüò êåëéïý/êïéôþíá-ðåñßöñáîç áýëéïõ ÷þñïõ
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Ðßíáêáò 10: åðÜñêåéá ÷þñïõ
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Ðßíáêáò 11: éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç-áóèÝíåéåò

ðáñÜñôçìáã:â
ðáñÜñôçìá
ÐÅÑÉÃÑÁÖÅÓ ×ÙÑÙÍ ÊÑÁÔÇÓÇÓ ÊÁÉ ÔÙÍ
ÓÕÍÈÇÊÙÍ ÔÏÕÓ ÁÐÏ ÁËËÅÓ ÐÇÃÅÓ
ÅÊÈÅÓÅÉÓ Ì.Ê.Ï. ÊÁÉ ÄÉÅÈÍÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÅÕÌÁÔÁ ÔÏÕ
ÔÕÐÏÕ, ÉÓÔÏÓÅËÉÄÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ, ÅÍÔÕÐÁ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÏÌÁÄÙÍ ÊËÐ
Ïé ðßíáêåò ðñïÝêõøáí áðü ôçí ôáîéíüìçóç ôùí ðëçñïöïñéþí ôùí êåéìÝíùí ðåñéãñáöÞò ôùí ÷þñùí
áðü ôïõò åñùôþìåíïõò (ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Á) êáé ôùí ðáñáêÜôù êåéìÝíùí. Ôá ôåëåõôáßá ðåñéÝ÷ïõí ìáñôõñßåò
ìåôáíáóôþí êáé õðáëëÞëùí Ì.Ê.Ï. ðïõ ñùôÞèçêáí, äåäïìÝíá ðïõ âñÝèçêáí óôïí çìåñÞóéï ôýðï, óå
äéáäéêôõáêïýò ÷þñïõò åíçìÝñùóçò, óå åêèÝóåéò áíèñùðéóôéêþí ïñãáíþóåùí (Ì.Ê.Ï. êëð), óå ìðñïóïýñåò
áíôéñáôóéóôéêþí ïìÜäùí êáé ìéá óðïõäáóôéêÞ åñãáóßá. Óôïé÷åßá üðùò áõôÜ ðïõ áöïñïýí óôçí êáèçìåñéíüôçôá
ôùí êñáôïõìÝíùí äåí óõíïøßæïíôáé óå ðßíáêá ëüãù ôïõ ðåñéãñáöéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõò. Åðßóçò êÜðïéá
óôïé÷åßá äåí êáôá÷ùñÞèçêáí óå ðßíáêá êáèþò áöïñïýí óå ðåñéïñéóìÝíï áñéèìü ÷þñùí.

Το βασικότερο πρόβληµα στους χώρους
εγκλεισµού εστιάζεται στην ανυπαρξία υποδοµής.
Είναι χώροι ακατάλληλοι για παραµονή και
διηµέρευση, ενώ τα προβλήµατα επιτείνονται από
την υπερσυγκέντρωση ανθρώπων που οδηγούνται σε
αυτούς.
ðßíáêáò: 10
.
ÁÍÕÐÁÑÎÉÁ ÕÐÏÄÏÌÇÓ, ×ÙÑÏÉ ÁÊÁÔÁËËÇËÏÉ
ÃÉÁ ÄÉÁÌÏÍÇ ÊÁÉ ÄÉÇÌÅÑÅÕÓÇ, ÓÕÍÙÓÔÉÓÌÏÓ
ðßíáêáò: 7
Στη Γ.Α.Δ.Α. σύµφωνα µε τη µαρτυρία
µετανάστη, που ήταν κρατούµενος το 1995, σε ένα
χώρο 60 τ.µ. Περίπου, βρίσκονταν 30 µε 40 άτοµα,
µε αποτέλεσµα να αντιστοιχούν λιγότερα από 2 τ.µ.
στον καθένα. Κοιµόνταν στο πάτωµα, χωρίς στρώµα ή
ακόµη και σε βάρδιες. Μια άλλη µετανάστρια, η οποία
κρατήθηκε εκεί το 1992, στον έβδοµο όροφο του
κτιρίου, αναφέρει ότι σε ένα κελί 12 τ.µ. κρατούνταν
20 γυναίκες. Έτσι, αναλογούσε 0,6 τ.µ. στην καθεµία.
Στο Κέντρο Κράτησης Ελληνικού, σύµφωνα µε
µετανάστη που κρατήθηκε εκεί το 2004, ήταν πολύ
στριµωγµένοι, αφού το κάθε κελί είχε χωρητικότητα
2 ατόµων (περίπου, 7 τ.µ.) “στοιβάζονταν” εκεί, γύρω
στα δεκαπέντε άτοµα, δηλαδή λιγότερο από 0,5 τ.µ.
στον κάθε κρατούµενο.
Γενικότερα, αναφορικά µε τα αστυνοµικά
τµήµατα, υπάλληλος της Διεθνούς Αµνηστίας, ο
οποίος έχει επισκεφθεί σχεδόν είκοσι από αυτά,
αναφέρει ότι -αν και παρουσιάζουν αποκλείσεις

µεταξύ τους ως προς την ποιότητα και ως προς
τον πληθυσµό των κρατουµένων- στα περισσότερα,
χρησιµοποιούνται ένα ή δύο κελιά, κάθε φορά
που πρέπει να κρατηθούν µετανάστες. Σύµφωνα
µε την ίδια µαρτυρία, τονίζεται ότι συνάντησε 67 ανθρώπους να επιβιώνουν σε κελί µόλις 9 τ.µ.,
περίπου.
Ο ίδιος υπάλληλος της Διεθνούς Αµνηστίας
τονίζει ότι τα κρεβάτια τοποθετούνται πολύ κοντά
το ένα στο άλλο, έχοντας απόσταση µεταξύ τους
µεταξύ 10 και 20 εκ. αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια
κίνησης. Ειδικότερα για το τµήµα Αλλοδαπών Αττικής
υπογραµµίζει ότι «είναι µικρό για τον αριθµό των
ανθρώπων που κρατούνται εκεί» και συµπληρώνει
ότι «τα κρεβάτια των γυναικών ήταν αναγκαστικά
κολλητά µεταξύ τους». Για το προηγούµενο κτίριο του
τµήµατος Αλλοδαπών Αττικής, αναφέρει ότι «τα κελιά
είναι µικρά, µε ελάχιστα κενά µεταξύ των κρεβατιών».
Χαρακτηριστικά είναι τα δηµοσιεύµατα στις 14/7/02,
στον ηµερήσιο τύπο (“Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία”,
“Αυγή”, “Εποχή”), όπου καταγράφεται απόδραση από
το χώρο κράτησης της Βέννας Ροδόπης. Ως µία
από τις βασικές αιτίες αναγράφονται οι συνθήκες
κράτησης. «…Ένα τετραγωνικό µέτρο αντιστοιχεί σε
κάθε πρόσφυγα…900 αλλοδαποί κρατούµενοι…»,
γράφουν οι εφηµερίδες, ενώ σε άλλο ρεπορτάζ
αναφέρεται: «Στριµωγµένοι και “σκασµένοι”
από τη ζέστη µετανάστες “απέδρασαν” από τα
κρατητήρια».
Ακόµη µια απόδραση καταγράφεται στις 12/
7/02, από το χώρο κράτησης στο Ελαφοχώρι Έβρου.
Όσο για τους λόγους, καταγράφονται ακριβώς οι
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ίδιοι: Απαράδεκτοι όροι διαβίωσης για µεγάλο
αριθµό ανθρώπων: «…κρατούνται 450 περίπου,
λαθροµετανάστες…». Ο Συνήγορος του Πολίτη, στην
ετήσια Έκθεση του 2005, περιγράφει, όσον αφορά
στο Αστυνοµικό Τµήµα Πετραλώνων ότι «… ο χώρος
κράτησης αποτελείται από λίγα, εξαιρετικά µικρού
µεγέθους κελιά, όπου κρατούνται στριµωγµένοι
ενήλικες και ανήλικοι αλλοδαποί αδιακρίτως…».
Λίγους µήνες αργότερα, στις 21/12/06, η
“Ελευθεροτυπία” γράφει πάλι για «συσσώρευση
κρατουµένων σε µικρά κελιά.
ÔÏ ÌÕÑÓÉÍÉÄÉ, ÔÁ ÂÑÕÓÉÊÁ ÊÁÉ Ï ÐÅÐËÏÓ
Μετά από επίσκεψη στο χώρο κράτησης
στο Μυρσινίδι της Χίου, στις 7/9/06, η Επιτροπή
Αλληλεγγύης Προσφύγων αναφέρει ότι «κάθε
οικίσκος έχει έως και τρία δωµάτια όπου µπορεί
να στεγαστούν έως και δώδεκα άνθρωποι», ενώ
συµπληρώνει στην ίδια αναφορά της, πως «ο αριθµός
των προσφύγων έχει υπερβεί κατά πολύ το µέγιστο
επιτρεπτό όριο. Σε κάθε οικίσκο διαβιούν ακόµη και
20 “φιλοξενούµενοι”. Ιδιαίτερα τον τελευταίο µήνα
έχουν οδηγηθεί στους χώρους αυτούς, περισσότεροι
από 150 νέοι κρατούµενοι, από διάφορες χώρες,
µεταξύ των οποίων και 6 ασυνόδευτα ανήλικα και
δύο γυναίκες. Παρατηρήθηκε µάλιστα περίπτωση
ακόµη και 31 προσφύγων, στριµωγµένων σε
έναν πολύ µικρό χώρο. «Αντί για 120 άτοµα που
είναι το όριο της δυναµικότητας του καταυλισµού,
φιλοξενούνται σ’ αυτόν 180», συµπληρώνει στην
αναφορά της η Επιτροπή Αλληλεγγύης Προσφύγων
για το Μυρσινίδι της Χίου.
Σε δυο άλλους χώρους κράτησης, στα
Βρυσικά και τον Πέπλο, αναφέρονται τα εξής:
«Συνολικά, 313 άνθρωποι κρατούνταν στα Βρυσικά
και άλλοι 200 περίπου, στον Πέπλο. Καθεµία από
τις αίθουσες κοιτώνων έχει έκταση 60 τ.µ. περίπου.
Στον Πέπλο οι αίθουσες είναι µικρότερες... κελιά
διαστάσεων 2 µ. επί 4 µ. που φιλοξενούν πέντε
έως επτά άτοµα», αναφέρει η Διεθνής Αµνηστία
σε έκθεσή της, στις 5 Οκτωβρίου 2005. Όσο
για τις πραγµατικές συνθήκες, η κατάσταση είναι
χειρότερη, αφού «το Κέντρο στέγαζε συνολικά 700
περίπου φιλοξενούµενους, στους 5 θαλάµους του».
Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, 6 τουλάχιστον
άνθρωποι, αναφέρουν τις απάνθρωπες συνθήκες.
Αναλυτικά, οι 2 από τους παραπάνω, λένε ότι όταν
έφτασαν στο χώρο είχε 110 άτοµα ακόµα, µε
αποτέλεσµα να παρουσιάζονται πολλά προβλήµατα,
όπως µε το µπάνιο και την τουαλέτα. Παράλληλα,
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ακόµη 2 λένε ότι πριν από ένα µήνα ήταν περίπου
200-220 άτοµα στο ίδιο δωµάτιο. Ένας Σοµαλός
πρόσφυγας αναφέρει ότι «δεν υπάρχει χώρος
να ηρεµήσει το µυαλό µου και το σώµα µου». Μια
µετανάστρια αναφέρει µεταξύ άλλων, ότι «οι
συνθήκες είναι καλύτερες για τις γυναίκες, απλώς
επειδή είµαστε λιγότερες». Το στρίµωγµα αυτό
προκαλεί, όπως είναι επόµενο, πολλά προβλήµατα,
όπως τους καβγάδες που αναφέρουν δυο από τους
κρατούµενους», σύµφωνα µε σπουδαστική εργασία
για το χώρο κράτησης στην Παγανή Μυτηλήνης.
Δυστυχώς όχι σαρκαστικά Έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη, µε ηµεροµηνία 18 Ιουλίου
2006, αναφέρει ότι «η οδηγία του Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου για κράτηση των υπό δικαστική
απέλαση αλλοδαπών σε χώρους των σωφρονιστικών
καταστηµάτων εφαρµόζεται και έχει βοηθήσει στην
αποσυµφόρηση των κρατητηρίων».
Ο χαρακτηρισµός στον πίνακα κάποιων
χώρων ως «συνωστισµένων», γίνεται µόνο όταν ο
ερωτώµενος αναφερθεί σε αυτό ή δώσει στοιχεία
τέτοια, τα οποία αυτόµατα συνάγουν σ’ αυτό το
συµπέρασµα. Κατά τα άλλα, κάθε ενιαίος χώρος
κράτησης, του οποίου το δάπεδο καλύπτεται από
κρεβάτια ή στρώµατα (π.χ. πρώην αποθήκες) και
ο χώρος που αποµένει είναι ελάχιστος, αποτελεί
ουσιαστικά, συνωστισµένο χώρο. Αν στο χώρο αυτό
υπήρχαν ενδιάµεσοι τοίχοι ή κάποιος στοιχειώδης
εξοπλισµός, τότε η αίσθηση του συνωστισµού θα
ήταν προφανώς κατά πολύ εντονότερη.
×ÙÑÏÉ ÌÅ ÁÍÅÐÁÑÊÇ ÇËÉÁÓÌÏ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÇÔÏ
ÖÙÔÉÓÌÏ,
ÁÍÕÐÁÑÊÔÏ
ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏ
ÊÁÉ ÁÅÑÉÓÌÏ, ÌÅ ÅÍÔÏÍÏ ÈÏÑÕÂÏ ÊÁÉ
ÄÕÓÏÓÌÉÁ. ÅÐÉÓÖÁËÅÉÓ ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÕÃÉÅÉÍÇÓ
ÊÁÉ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ×ÙÑÉÓ ÊÁÌÉÁ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
ðßíáêåò: 1, 3, 5, 6, 7
Κατά την περιγραφή του Κέντρου Προσωρινής
Κράτησης στην Παγανή Μυτιλήνης, από υπάλληλο του
Ε.Σ.Π. (GCR), έπειτα από επίσκεψη που έγινε στο
χώρο το Δεκέµβριο του 2004, τονίστηκε ιδιαίτερα
το ζήτηµα της υγιεινής: «Μικρή και ανεπαρκής για
τόσο κόσµο, τουαλέτα. Βρώµικη και µε ακαθαρσίες
στο δάπεδο». Αναφορικά µε το χώρο κράτησης των
µεταναστών στη Ρόδο, αναφέρεται ότι είναι ένα
κτίριο εγκαταλελειµµένο από το 1960, στο οποίο
πολλές πόρτες και παράθυρα είναι σπασµένα
και, σε όλες σχεδόν, τις τουαλέτες, οι σωλήνες
παρουσιάζουν διαρροές ή είναι κατεστραµµένες.
Μόνο λόγω των µεταναστών κάποιοι χώροι είναι
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βιώσιµοι κι αυτό διότι οι ίδιοι τους φροντίζουν, όσο
µπορούν.
Για τα κρατητήρια της Γ.Α.Δ.Α. µια µετανάστρια
υπογραµµίζει την έντονη δυσοσµία και την
ακαθαρσία, όπως και τον υπερβολικό θόρυβο από
τους διαδρόµους και τα άλλα κελιά. Θόρυβο τόσο,
ώστε καθιστούσε αδύνατη την ανάπαυση και τον
ύπνο. Για τα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γ.Α.Δ.Α.,
υπάλληλος της Διεθνούς Αµνηστίας αναφέρει ότι
είναι οι χειρότεροι χώροι, χαρακτηρίζοντάς τους
«µεγάλους, βρώµικους κοιτώνες...». Από πρόσφυγα,
πρώην κρατούµενο στη Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση
Χίου αναφέρεται συνεχής φασαρία από το
διάδροµο και το γραφείο των φυλάκων, οι οποίοι
είχαν αναµµένη όλη την ηµέρα την τηλεόραση, σε
αξιοσηµείωτα υψηλή ένταση, ενώ επίσης, ενίοτε
έρχονταν σε σεξουαλική επαφή στο γραφείο
υπηρεσίας, µε την πόρτα ανοιχτή, ώστε να ακούγεται
έντονα στα κελιά. Για τον ίδιο χώρο αναφέρεται ότι,
όταν µπήκαν στο κελί µαζί µε ακόµη έναν πρόσφυγα,
τα στρώµατα ήταν γεµάτα µε ακαθαρσίες. Ζήτησαν
να τους αλλαχθούν τα στρώµατα και οι φύλακες
αρνήθηκαν. Ως λύση, οι δύο κρατούµενοι, έκαψαν
τα βρώµικα στρώµατα, για να αναγκαστούν να τους
φέρουν καινούρια, όπως κι έγινε. Στην τουαλέτα
επίσης, δεν υπήρχε τρεχούµενο νερό και το δάπεδο
ήταν γεµάτο µε ακαθαρσίες. Για το λόγο αυτό οι δύο
κρατούµενοι έκαναν απεργία πείνας για επτά µέρες
και από τότε οι συνθήκες βελτιώθηκαν στοιχειωδώς.
Οι ίδιοι έκαναν ό,τι µπορούσαν για την καθαριότητα
του κελιού τους, κατά τα άλλα δεν υπήρχε καµία
φροντίδα του χώρου από τους χειριστές της
κράτησης. Η πρόσβαση του κάθε κρατουµένου στην
τουαλέτα επιτρεπόταν µόνο µια φορά την ηµέρα και
µόνο για ένα µε δύο λεπτά.
Για την κατάσταση των κρατητηρίων στα
Αστυνοµικά Τµήµατα, υπάλληλος της Διεθνούς
Αµνηστίας αναφέρει ότι κατά κύριο λόγο αυτά είναι
υπόγεια, «µε βρώµικες, βουλωµένες τουαλέτες,
χαλασµένα ντους, χωρίς ζεστό νερό. Είναι όλα
σκοτεινά, χωρίς φυσικό φωτισµό. Ακόµη και όταν
πρόκειται για καινούριο Τµήµα είναι ενδεικτική η
απουσία οποιασδήποτε φροντίδας». «Φθαρµένοι
τοίχοι µε πεσµένους σοβάδες, µυρωδιά κλεισούρας
και βρωµιάς, µε κρατούµενους που δεν έχουν
ρούχα και αναδύουν βαριά µυρωδιά». Πρόσφυγεςκρατούµενοι που ζητούν ρούχα για την προσωπική
τους καθαριότητα, δεν τους δίνονται. «Αν κάτι χαλάσει
οι ίδιοι θα αναλάβουν να το επισκευάζουν, αφού δεν
υπάρχει καµία διάθεση από τους αστυνοµικούς να
κάνουν κάτι...».

Ως παράδειγµα αναφέρονται τα τρία
χρονικά διαδοχικά κτίρια του Τµήµατος Αλλοδαπών
Αττικής όπου ήταν όλα σκοτεινά και µε έντονες
δυσοσµίες. Στο κτίριο που στεγάζονται σήµερα οι
κουβέρτες είναι βρώµικες, οι σωλήνες µέσα στα
κελιά είναι εξωτερικές (εµφανείς). Πρόκειται για
άσχηµα και σκοτεινά κελιά, µε τεχνητό µόνο φως.
«δεν είναι καλός ο χώρος. Είναι ασοβάτιστα... σε
ψυχοπλακώνουν».
Υπάλληλος της Ιατρικής Παρέµβασης, λέει
ότι “το νέο Αλλοδαπών έχει έξι ντους και έξι WC για
διακόσια άτοµα στον 2ο όροφο, όπου φιλοξενείται
η ανδρική πτέρυγα και άλλα τόσα για τη γυναικεία
πτέρυγα και την πτέρυγα των ανηλίκων, που βρίσκονται
στον 3ο όροφο, όπου συνήθως κρατούνται περίπου,
εκατόν πενήντα άνθρωποι. Τα παράθυρα δεν είναι
ανοιχτά και κυριαρχεί συχνά έντονη δυσοσµία, ενώ
σε όποια κελιά έχει λάµπες αυτές είναι αλογόνου,
µε προστατευτικά για να αποφευχθούν απόπειρες
αυτοκτονίας.
Για το χώρο κράτησης στη Βέννα Ροδόπης,
δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα “Αυγή” ότι πρόκειται για
«χώρους χωρίς τουαλέτες και λουτρά σε συνθήκες
καύσωνα». Στις 29/8/02 οι “Γιατροί του Κόσµου”
καταγγέλλουν τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από
τις οποίες διαβιούν οι υπό κράτηση µετανάστες
στη Θράκη. «Οι κρατούµενοι εξακολουθούν να
βρίσκονται στοιβαγµένοι», αναφέρεται. Σε «λίαν
επισφαλείς συνθήκες υγιεινής» αναφέρεται η
Διεθνής Αµνηστία στην Ετήσια Έκθεση του 2003, για
τα κρατητήρια της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης
Αττικής. «Σοβαρά προβλήµατα όσον αφορά στην
υλικοτεχνική υποδοµή και την καθαριότητα»,
καταγράφει ο Συνήγορος του Πολίτη, στην αντίστοιχη
Έκθεσή του για το 2005, ειδικά για τους ανήλικους
µετανάστες - κρατούµενους σε Αστυνοµικά Τµήµατα,
λόγω παράνοµης εισόδου στη χώρα και αναγνωρίζει
ότι «η στενότητα των χώρων καθίσταται ακόµη πιο
προβληµατική, λόγω του ανεπαρκούς φωτισµού και
εξαερισµού. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο
εξαερισµός των κελιών προέρχεται από µια και
µοναδική πηγή, η οποία είναι ταυτόχρονα και πηγή
φυσικού φωτισµού (ένα παράθυρο δηλαδή, σχετικά
µικρών διαστάσεων, σε σύγκριση µε το κελί που
φωτίζει), µε αποτέλεσµα τόσο ο εξαερισµός,
όσο και ο φωτισµός να είναι ανεπαρκείς για τον
αριθµό των ανθρώπων που διαβιούν στους χώρους
αυτούς». Ως προς τις συνθήκες των χώρων κράτησης
αναφέρεται ότι στην περίπτωση του Αστυνοµικού
Τµήµατος Πετραλώνων «οι χώροι κράτησης δεν
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έχουν απολύτως καµία πηγή φυσικού φωτισµού και
εξαερισµού». Επίσης στο χώρο κράτησης γυναικών
στην Αµυγδαλέζα Αττικής «οι τουαλέτες, οι οποίες
µάλιστα χρησιµοποιούνται και από παιδιά πολύ
µικρής ηλικίας, ήταν σε απαράδεκτη κατάσταση και
η χρήση τους ήταν ανέφικτη, ενώ στο Αστυνοµικό
Τµήµα Ν. Ιωνίας Βόλου διαπιστώθηκε πλήρης έλλειψη
υλικής υποδοµής για τη σωµατική καθαριότητα των
κρατουµένων». Από φωτογραφίες που παραθέτει ο
Συνήγορος του Πολίτη στην ετήσια Έκθεσή του για το
2005 φαίνεται ότι οι χώροι υγιεινής δε διαθέτουν
καµία συντήρηση, ενώ η τούρκικη τουαλέτα που
φαίνεται να έχει να καθαριστεί καιρό, έχει την
ντουζιέρα ακριβώς από πάνω, οπότε ουσιαστικά
τίποτα από τα δύο δεν είναι προς χρήση.
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα στην εφηµερίδα
“Ελευθεροτυπία” στις 21/12/06, για το Βροντάδο
της Χίου, αναγράφεται η έλλειψη βασικών ειδών
υγιεινής, ενώ σε άλλο, προγενέστερο, δηµοσίευµα
της ίδιας εφηµερίδας στις 5/9/2004 καταγράφεται
ότι οι 149 µετανάστες που “φιλοξενούνται” επί 3
µήνες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων
της Σάµου, καταγγέλλουν µε επιστολή τους ότι
«υπάρχει µία τουαλέτα για όλο το στρατόπεδο.
Οι σωλήνες είναι σπασµένοι και κανείς δεν τις
επισκευάζει, υπάρχει πρόβληµα καθαριότητας, δεν
έχουµε σκεύη, δεν υπάρχει αρκετό σαπούνι να
πλυθούµε, δεν υπάρχει ζεστό νερό...».
Στις
05/06/05
στην
εφηµερίδα
“Καθηµερινή” δηµοσιεύεται η καταγγελία της η
Επιτροπής Aλληλεγγύης Προσφύγων, όπου µεταξύ
άλλων, περιλαµβάνονται τα εξής: «Μέλη της
Επιτροπής επισκέφθηκαν χθες (7/9/06) τον χώρο
κράτησης Μερσινιδίου, προκειµένου να παράσχουν
εθελοντικό έργο στους 170 πρόσφυγες οι οποίοι
κρατούνται σήµερα στο χώρο αυτό. Οι τουαλέτες
στους περισσότερους οικίσκους έχουν υπερχειλίσει
και τα νερά από αυτές κατακλύζουν τους χώρους
στους οποίους κοιµούνται. Ο κάθε οικίσκος έχει
µια τουαλέτα και τρία δωµάτια και µπορούν
να στεγασθούν έως και 12 άτοµα σε καθένα
(συνολικά 10 containers). Σήµερα, εξαιτίας του ότι
ο αριθµός των προσφύγων έχει υπερβεί κατά πολύ
το µέγιστο επιτρεπτό όριο, 20 άτοµα µένουν σε
κάθε container µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι αυτοί
να κοιµούνται σε στρώµατα, στο πάτωµα, πάνω σε
λύµατα... Το πρόβληµα µε τις συνθήκες υγιεινής δεν
είναι καινούργιο, το έχουµε επισηµάνει από τον
προηγούµενο χειµώνα. Αν και το ζήτηµα ήταν γνωστό,
καµία αποτελεσµατική συντήρηση του αποχετευτικού
δικτύου δεν έχει γίνει, παρότι ο καταυλισµός κλείνει
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τρία χρόνια λειτουργίας».
Για το κέντρο Προσωρινής Κράτησης στο
Μυρσινίδι της Χίου, σπουδαστική εργασία αναγράφει:
«Υπάρχουν και τουαλέτες στον προαύλιο χώρο, οι
οποίες ήταν ανοιχτές και σε άθλια κατάσταση. Στην
πορεία τοποθετήθηκαν και βιολογικές τουαλέτες,
αλλά και ντουζιέρες στον προαύλιο χώρο του επάνω
ορόφου». Επίσης καταγράφεται πρόβληµα επαρκούς
θέρµανσης, ενώ αντίθετα στην ίδια εργασία
παρατίθεται η άποψη του αρµόδιου υπάλληλου της
Νοµαρχίας, ο οποίος υπογραµµίζει την επάρκεια
θέρµανσης στο Κέντρο, καθώς κατά τη δική του
εκτίµηση, «τόσες ανάσες, τόσα άτοµα ζεσταίνονται».
Σχετικά µε την υδροδότηση τονίζεται ότι «το
πρόβληµα µε την παροχή νερού εντοπίζεται από
όλους, αστυνοµικούς, πρόσφυγες και µετανάστες,
ιδιαίτερα µέχρι τις αρχές του 2005 οπότε έγινε και
αύξηση της παροχής». Τέλος, στην «Ελειθεροτυπία»
γράφεται στις 18/09/03, ότι «οι λίγες σκηνές που
στεγάζουν τους πρόσφυγες κυριολεκτικά είναι στο
µάτι του καιρού και φυσικά αν βρέξει, τις σκηνές
θα τις πάρει το νερό!.. Χωρίς τις παραµικρές
υποδοµές... Γιατί στο χώρο του ΚΤΕΟ δεν υπάρχουν
τουαλέτες και τα γύρω χωράφια σχεδόν δύο µήνες
τώρα γέµισαν!».
Τέλος για τα κρατητήρια στις Σάπες, ο ρ/
σ Flash αναφέρει. «Στασίασαν αργά το απόγευµα
της Δευτέρας 160 “λαθρο”µετανάστες στις Σάπες
Ροδόπης λόγω της αφόρητης ζέσης που υπήρχε στα
κρατητήρια. Οι µετανάστες, άρχισαν να φωνάζουν
ότι ζεσταίνονται και σε κάποια στιγµή απώθησαν
την πόρτα των κρατητηρίων και βγήκαν στο δρόµο.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι φρουροί των
κρατητηρίων προσπάθησαν να τους σταµατήσουν
αλλά στάθηκε αδύνατο. Οι µετανάστες άρχισαν να
κατευθύνονται προς την Κοµοτηνή. Ειδοποιήθηκε η
Αστυνοµική Διεύθυνση Ροδόπης και αµέσως στήθηκε
επιχείρηση για την σύλληψή τους. Αστυνοµικοί και
συνοριοφύλακες έστησαν κλοιό στην περιοχή της
γέφυρας του Πρωτάτου Ροδόπης και όταν πλησίαζε
η οµάδα των µεταναστών άρχισε η επιχείρηση
σύλληψής τους. Κάποιοι από τους µετανάστες
επιχείρησαν να διαφύγουν µέσα στα χωράφια, ενώ
άλλοι στην προσπάθειά τους να µη συλληφθούν
επιτέθηκαν στους αστυνοµικούς, µε συνέπεια να
επακολουθήσουν σε µικρή έκταση συµπλοκές.
Όλοι συνελήφθησαν και οι περισσότεροι από τους
µετανάστες µεταφέρθηκαν φρουρούµενοι στο
γήπεδο των Σαπών, ενώ µικρός αριθµός οδηγήθηκε
στα κρατητήρια».
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ÐÅÑÉÏÑÉÓÌÏÓ ÊÉÍÇÓÇÓ, ÓÙÌÁÔÉÊÇÓ
ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁÓ.
ÁÐÁÃÏÑÅÕÓÇ
ÐÑÏÁÕËÉÓÌÏÕ.
ÁÍÕÐÁÑÎÉÁ
ÁËËÙÍ ÐÑÏÓÂÁÓÉÌÙÍ ×ÙÑÙÍ
ÅÊÔÏÓ
ÁÐÏ
ÔÏÍ
ÊÏÉÔÙÍÁ
ðßíáêáò: 9
Συγκεκριµένα για το χώρο κράτησης στη
Λέρο αναφέρεται ότι η δυνατότητα προαυλισµού
υπάρχει αλλά ο ίδιος ο ξενοδόχος «έχει το νου
του», δεν επιτρέπει τον προαυλισµό πολλών ατόµων
µαζί, για να µπορεί να τους ελέγχει. Στη Ρόδο,
τυπικά υπάρχει κέντρο υποδοχής (ή τουλάχιστον
έτσι το λένε) γεγονός που σηµαίνει µια σχετική
ελευθερία κινήσεων, ουσιαστικά είναι χώρος
κράτησης, αναφέρει η ερωτώµενη υπάλληλος του
GCR. Είναι ένας περίφρακτος χώρος, µε πύλη που
ανοιγοκλείνει µετά από απόφαση του φύλακα και
επειδή είναι σε άθλια κατάσταση. Η ποιότητα του
χώρου και ο έλεγχος από το φύλακα, καθώς και το
γεγονός ότι προηγήθηκε σύλληψη - από το λιµενικό
- των ατόµων που βρίσκονται εκεί οδηγούν στο να
νοείται ως χώρος κράτησης.
Η ιδιαιτερότητα της κράτησης στην Κάλυµνο
έγκειται στο γεγονός ότι οι µετανάστες είναι
ελεύθεροι να κινηθούν εκτός ξενώνα, στο νησί και
ότι κάτοικοι και ξενοδόχος «έχουν το νου τους»
καθώς στο ξενοδοχείο (ή τα ξενοδοχεία ενίοτε)
οι φρουροί έχουν διακριτική παρουσία. Η αστυνοµία
κάνει συχνές καταµετρήσεις και καταγραφή των
κρατουµένων. Οι κρατούµενοι δεν φεύγουν από το
νησί γιατί δεν έχουν χαρτιά αλλά ρωτάνε συνεχώς
τον υπάλληλος του GCR πότε θα φύγουν και
τελικά ο εγκλεισµός φαίνεται να πραγµατοποιείται
σε κλίµακα νησιού, οπότε να µην µπορούµε να
αναφερθούµε σε ελευθερία ή µη κίνησης ή τελικά
µάλλον αυτή υπάρχει αλλά στα πλαίσια ενός
διευρυµένου εγκλεισµού (κλίµακας νησιού).
Πρόσφυγας πρώην κρατούµενος στο
χώρο κράτησης στο Σουφλί αναφέρει ότι δεν
προαυλίζονταν ποτέ εκτός από µια φορά που µια
γυναίκα αρρώστησε και τότε τους άφησαν να βγουν
για µιάµιση ώρα στο υπαίθριο χώρο στάθµευσης
(για τις κλούβες της αστυνοµίας). Για την Γενική
Αστυνοµική Διεύθυνση Χίου, άλλος πρόσφυγας, που
κρατήθηκε για τρεις µήνες το 1997 αναφέρει ότι
δεν προαυλίστηκε ποτέ, ούτε επισκέφθηκε άλλο
χώρο του κρατητηρίου εκτός από ένα γραφείο
στον ακριβώς πάνω όροφο του κελιού του, όπου
του έγινε ανάκριση από κλιµάκιο της Κ.Υ.Π. Επίσης

ακόµα και η πρόσβαση στην τουαλέτα γινόταν µια
φορά την ηµέρα για ένα µε δύο λεπτά. Υπάλληλος
της Διεθνούς Αµνηστίας αναφέρει ότι σε κάποια Α.Τ.
γίνεται προαυλισµός στο εσωτερικό του κτηρίου,
στον όροφο των κρατητηρίων, γεγονός όµως που
δεν διασταυρώνεται από κανέναν πρώην κρατούµενο
σε Α.Τ..
Γενικά πάντως ο ίδιος αναφέρει ότι
δεν προβλέπεται προαυλισµός και αυτός είναι
κανόνας για τα κρατητήρια αφού προορίζονται
για κράτηση περιορισµένου χρόνου. Γενικά για το
Τµήµα Αλλοδαπών Αττικής (για τα προηγούµενα και
το παρόν κτήριο) ο ίδιος αναφέρει ότι επίσης δεν
προβλέπονται χώροι προαυλισµού και χώροι κοινής
χρήσης (π.χ. σίτισης). Στο καινούριο αναφέρει ότι
κάποιες ώρες της ηµέρας οι κρατούµενοι βγαίνουν
σε τµήµα του διαδρόµου (ο οποίος δεν έχει
ούτε φυσικό φως στην πτέρυγα των ανδρών) που
αντιστοιχεί στο κελί τους και στα δύο-τρία διπλανά
κελιά, υπό την επιτήρηση πάντα του φύλακα (και της
κάµερας). Για τον ίδιο χώρο υπάλληλος της «Ιατρικής
Παρέµβασης» αναφέρει την ύπαρξη εσωτερικών
κεντρικών χώρων - «ταρατσών», διαστάσεων 100τµ
σε κάθε όροφο, οι οποίες δε χρησιµοποιούνται
µε την αιτιολογία της έλλειψης του απαιτούµενου
προσωπικού για τη φύλαξη των προαυλιζόµενων.
Οι χώροι αυτοί είναι αποµονωµένοι από τους
υπόλοιπους µε τοίχους ύψους 3µ περίπου.
Τη µη δυνατότητα προαυλισµού των
κρατούµενων στους χώρους κράτησης καταγγέλλουν
και η «Ελευθεροτυπία» (φύλλο 14/07/2002), οι
“Γιατροί του Κόσµου” (29/8/02), ο Επίτροπος
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης
(2003), η ο Συνήγορος του Πολίτη σε έκθεση του
2005, αναφέροντας συγκεκριµένα: «Ανάµεσα στα
σοβαρότερα ζητήµατα που αναδείχθηκαν από
τις αυτοψίες είναι το πρόβληµα του συνεχούς
εγκλεισµού των κρατουµένων ανηλίκων, οι οποίοι
δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν εκτός κελιού,
για λόγους ασφαλείας. Σε µια περίπτωση (Α.Τ.
Χαλανδρίου), δίνεται η δυνατότητα κατά διαστήµατα
εξόδου σε µικρό διάδροµο που εφάπτεται στα
κελιά. Επίσης, µόνο σε µία περίπτωση (Αµυγδαλέζα
Αττικής), υπάρχει ένας περιφραγµένος ακάλυπτος
χώρος, στον οποίο σύµφωνα µε τους φύλακες οι
ανήλικοι µπορούν να περπατήσουν από τις 10 έως
τις 12 το πρωί και από τις 6 έως τις 7 το απόγευµα.
Αυτός είναι ένας, παρακείµενος στα κελιά των
κρατουµένων γυναικών, χώρος διαστάσεων περίπου
3 x 15 µ., ο οποίος περιβάλλεται από ψηλά κάγκελα
(περίπου 3 µ.) που περιορίζουν την ορατότητα σε
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όποιον βρίσκεται εντός του. Κατά τις δύο αυτοψίες
που πραγµατοποιήθηκαν σε πρωινές ώρες στον
χώρο κράτησης στην Αµυγδαλέζα, οι εν λόγω
χώροι δεν χρησιµοποιούνταν, ενώ κάποιες ενήλικες
κρατούµενες δήλωσαν ότι ποτέ δεν τους έχει δοθεί
η δυνατότητα προαυλισµού. Ενδεχοµένως, εξαιτίας
του συνωστισµού και του µεγάλου αριθµού των
κρατουµένων και της έλλειψης επαρκούς προσωπικού,
ο χώρος προαυλισµού δεν χρησιµοποιείται για
λόγους ασφαλείας και αδυναµίας επιτήρησης.»
(φωτο). Για την Αµυγδαλέζα η Διεθνής Αµνηστία,
σε έκθεσή της το 2005 αναφέρει: «Ο κοιτώνας
δεν διέθετε πρόσβαση στον καθαρό αέρα και οι
απεσταλµένοι έµαθαν ότι, επειδή ο περιφραγµένος
χώρος που είναι διαθέσιµος για τη χρήση των
κρατουµένων µπορούσε να προσπελαστεί µόνο από
την πτέρυγα των γυναικών, δεν επιτρεπόταν ποτέ
στους ανηλίκους να βγουν στον καθαρό αέρα».
Για το χώρο κράτησης µεταναστών του
Ελληνικού η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισας
πληροφορεί ότι «η έξοδος από τους θαλάµους κατά
τη διάρκεια της νύχτας απαγορεύεται, ακόµα και για
την ικανοποίηση σωµατικών αναγκών, µε τραγικές
συνέπειες για την υγιεινή των χώρων και όσων
βρίσκονται µέσα σ’ αυτούς. Ο κάθε κρατούµενος
δικαιούται µόνο τρία λεπτά τη βδοµάδα για πλύσιµο...».
Στο φύλλο της 5/9/04 στην «Ελευθεροτυπία»
παρατίθεται επιστολή των κρατουµένων στο χώρο
κράτησης της Σάµου όπου αναφέρεται: “...Νοµίζουµε
ότι ο άνθρωπος δε µπορεί να ζήσει χωρίς το φως
του ήλιου. Αν είναι δυνατόν να µας αφήνετε να
βλέπουµε τον ήλιο κάθε µέρα για 2-3 ώρες και
ακόµη να αναπνέουµε τον αέρα...”

ÉÁÔÑÏÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ ÐÅÑÉÈÁËØÇ
ðßíáêáò 11
Ιδιαιτερότητες καταγράφονται στον τοµέα
της κάλυψης ιατροφαρµακευτικών αναγκών στους
χώρους κράτησης. Στη Βέννα για παράδειγµα, δεν
υπάρχει ιατρείο, ενώ όπως κατήγγειλε κλιµάκιο
των Γιατρών του Κόσµου, «τις πρώτες ηµέρες
λειτουργίας του καταυλισµού είχαν αναφερθεί δύο
θάνατοι, αλλά και τώρα είναι σε εξέλιξη επιδηµία
εµπύρετης γαστρεντερίτιδας». Για την κατάσταση
στον ίδιο χώρο κράτησης, η “Αυγή”, σε δηµοσίευµα
της 29/08/02 ανέφερε πως «ο µοναδικός γιατρός
τους εξετάζει στο ύπαιθρο επάνω σε χαρτοκιβώτια,
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ενώ δεν υπάρχουν στοιχειώδη φάρµακα επείγουσας
ανάγκης. Οι δερµατοπάθειες και τα λοιµώδη
νοσήµατα κάνουν θραύση, ενώ η µεταφορά των
σοβαρότερα ασθενών στα κοντινά νοσοκοµεία ή
δεν γίνεται καθόλου ή καθυστερεί ανεπίτρεπτα. Ως
επιστέγασµα των παραπάνω οι αστυνοµικές αρχές
απαγορεύουν ρητά µε εντολή ΠΕΣΥ στις ανθρωπιστικές
οργανώσεις να πλησιάσουν την περιοχή». Η
Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης από
την πλευρά της αναφέρει πως «καταγγελίες έχουν
γίνει από πολίτες, γιατί σε αστυνοµικά τµήµατα
κρατούνταν επί µέρες αλυσοδεµένοι πρόσφυγες
µε κρυοπαγήµατα, οι οποίοι έπρεπε να διακοµιστούν
αµέσως σε νοσοκοµείο».
Από πλευράς προσωπικών µαρτυριών,
πρόσφυγας ισχυρίστηκε πως τον πρώτο µήνα
κράτησής του κοιµόταν πάνω σε ένα χαρτόνι και ότι
άνθρωποι στον κοιτώνα του είχαν “έντοµα” πάνω
στο δέρµα τους. Σύµφωνα µε τη Διεθνή Αµνηστία και
όπως αναφέρεται σε έκθεση από τις 5 Οκτωβρίου
2005, σχεδόν σε όλα τα κέντρα, κρατούµενοι, καθώς
και οι φρουροί τους, ανέφεραν προβλήµατα υγείας
-ιδίως ψώρα- τα οποία οξύνει η έλλειψη συνθηκών
υγιεινής. Ακόµα ένα πρόβληµα είναι και οι µεγάλες
καθυστερήσεις στη µεταφορά κρατουµένων στο
νοσοκοµείο, όταν αυτό χρειάζεται. Όπως αναφέρουν
αστυνοµικοί, χρειάζεται να υπάρχει µονίµως ένα
ασθενοφόρο στα Κέντρα, καθώς προκύπτει συνεχώς
ανάγκη για νοσηλεία κάποιου σε νοσοκοµείο.
Σοβαρό πρόβληµα είναι επίσης, η ανεπάρκεια
στην παροχή φαρµακευτικής περίθαλψης, όπως
συνέβαινε στον πρώην χώρο κράτησης στις πρώην
φυλακές Λαγκαδά Λέσβου, όπου η ιατρική περίθαλψη
παρεχόταν µέσω του Νοσοκοµείου και κατ’ επέκταση
µέσω του ΠΕΣΥΠ. Ειδικά για την παροχή φαρµάκων
από τις ιατρικές συνταγές, σύµφωνα µε µαρτυρίες,
αυτά δεν δίνονται έγκαιρα, καθώς θα πρέπει οι
ασθενείς-κρατούµενοι να περιµένουν την εθελόντρια,
ίσως και 2-3 ηµέρες.
Παράλληλα, υπάρχει και το ζήτηµα της
σωστής συνταγογραφίας, καθώς αναφέρεται πως
οι γιατροί που καλύπτουν τις ανάγκες των χώρων
κράτησης είναι φοιτητές και όχι εξειδικευµένοι,
µε αποτέλεσµα να υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος
να µην δίνουν τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση
φάρµακα. Για τα προβλήµατα του Κέντρου, οι
αρµόδιοι συζητούν είτε µε τους “αρχηγούς” (όπως
εξηγείται στη συγκεκριµένη εργασία, οι «αρχηγοί»
είναι κρατούµενοι που, επειδή γνωρίζουν αγγλικά ή
ελάχιστα ελληνικά ή για διαφορετικούς κάθε φορά
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λόγους, αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες εκπροσώπησης
ή βοήθειας των υπόλοιπων κρατουµένων) (από
σπουδαστική εργασία σχετικά µε το χώρο κράτησης
στην Παγανή Μυτιλήνης)
Η κοινωνική λειτουργός του ΕΣΠ επισηµαίνει
ακόµα ένα εµπόδιο, το οποίο εστιάζεται στην
επαφή των προσφύγων µε τους γιατρούς. Υπάρχουν
προβλήµατα γλώσσας, συνεννόησης και κουλτούρας
που δηµιουργούν ολόκληρο τοίχος κατανόησης σε
αυτά που µπορεί να θέλει ο γιατρός να µεταφέρει
στον κρατούµενο ασθενή.
Η διάδοση νοσηµάτων µεταξύ των
κρατουµένων λόγω των συνθηκών διαβίωσης
αναφέρεται
από
υπάλληλο
της
«Ιατρικής
Παρέµβασης» για το χώρο του Αλλοδαπών Αττικής.
Στο συγκεκριµένο χώρο κράτησης η παροχή ιατρικής
βοήθειας στους κρατουµένους παρέχεται από
τη Μ.Κ.Ο. «Ιατρική Παρέµβαση» η οποία διαθέτει
κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές
και κάποιους γιατρούς.
Ερωτώµενη του Ε.Σ.Π. σχετικά µε το χώρο
κράτησης µεταναστών στη Ρόδο (στον οποίο πήγε
το 2002) αναφέρει ότι η επίσκεψη κρατουµένου
στο γιατρό του οικισµού αποτελεί µια από τις αιτίες
για τις οποίες υπάρχει ελαστικότητα στην έξοδο
των µεταναστών από το χώρο. Η ίδια υπάλληλος
για το χώρο κράτησης στη Βέννα, τον οποίο
επισκέφθηκε τον Οκτώβριο του 2006 αναφέρει
ότι µετά από φασαρίες για την έλλειψη γιατρού το
καθεστώς απόλυτης έλλειψης ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης άλλαξε και από τότε τους επισκεπτόταν
σχεδόν καθηµερινά µια νοσηλεύτρια, µια γιατρός
(µε ειδικότητα ψυχιάτρου που όµως τους εξέταζε
ως παθολόγος) και ενίοτε µια ψυχολόγος. Επίσης
ότι µετά από πολλές διαµαρτηρίες διαµορφώθηκε
στοιχειωδώς ιατρείο στο χώρο κράτησης στην
Παγανή Μυτιλήνης, το οποίο ενίοτε λειτουργεί
γιατρός. Τέλος υπάλληλος της Διεθνούς Αµνηστίας,
µετά από ερώτηση για το νέο χώρο του Τµήµατος
Αλλοδαπών Αττικής αναφέρει ότι συχνά οι
κρατούµενοι αρρωσταίνουν, καθώς δεν υπάρχει
υποδοµή για προσωπική φροντίδα και υγιεινή.
Παθαίνουν διάρροιες και ψώρα. «κάθε τόσο κάποιος
πάει στο Λιµωδών»
ÓÉÔÉÓÇ-ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÊÁÈÇÌÅÑÉÍÏÔÇÔÁ
Στην Κάλυµνο, ίσως πρόκειται για τις
καλύτερες συνθήκες. Στεγάζονται σε ξενοδοχείο,
χωρίς έντονη φύλαξη από φρουρούς. Υπάλληλος

του GCR, µετά από επίσκεψη, αναφέρει ότι οι
κρατούµενοι ρωτούν συνέχεια πότε θα φύγουν. Σε
γενικές γραµµές, αναφέρει ο ίδιος, ότι η στασιµότητα
και η αδράνεια, είναι λογικά κάποιες από τις αιτίες
που τους κάνει να ανυποµονούν καθώς είναι άτοµα
που µετανάστευσαν για συγκεκριµένους λόγους,
λόγου χάρη για εύρεση εργασίας. Οι δραστηριότητες
της ηµέρας είναι ανύπαρκτες «εκτός αν τους βάλει
ο ξενοδόχος να κάνουν κανένα µεροκάµατο».
Ωστόσο, παρά τα χαλαρά µέτρα, γίνεται καθηµερινά
καταµέτρηση των κρατουµένων από την αστυνοµία.
Παράλληλα, παρ’ όλη τη σχετική ελευθερία κίνησης
στο νησί, η έννοια της κράτησης γίνεται αισθητή
µε την καθηµερινή καταµέτρηση και την κοινωνική
αποµόνωση, όπως αναφέρει ερωτώµενος που είναι
σε θέση να γνωρίζει.
Από την άλλη πλευρά, η σχέση των
κρατουµένων µε τους κατοίκους του νησιού είναι
σχέση φύλακα – κρατουµένων, αφού όπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά «οι κάτοικοι έχουν το νου
τους να µη φύγει κανείς». Σε ανάλογο χώρο ωστόσο,
στη Λέρο, η κοινωνική επαφή µε τους κατοίκους είναι
άµεση. Οι τελευταίοι ενεργοποιήθηκαν άµεσα µε την
άφιξη των µεταναστών. Στην αρχή τους παρείχαν
διαφόρων ειδών βοήθεια, όπως υλική (ρουχισµός),
αλλά και ψυχολογική. Στον καινούριο χώρο κράτησης
της Ροδόπης, σύµφωνα µε πληροφορίες, πρόκειται
να δηµιουργηθούν αθλοπαιδιές και εντευκτήριο
για “ξεµούδιασµα” το χειµώνα. Στο φυλάκιο της
Βέννας, το οποίο επίσης είναι σχετικά καινούριο και
αποτελεί πρότυπο για άλλα µεταγενέστερα, υπάρχει
επίσης εντευκτήριο, το οποίο όµως δεν είναι γνωστό
αν χρησιµοποιείται.
Στη Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Χίου ένας
πρόσφυγας, κρατούµενος το 1997, αναφέρει ότι
σιτίζονταν µια φορά την ηµέρα (σπάνια δύο). Αν
κάποιος χρειαζόταν παραπάνω τροφή έπρεπε να
την αγοράσει, ενώ δεν τους επιτρεπόταν να έχουν
µαχαιροπίρουνα ή κουτάλια. Αναφέρει, επίσης, ότι
ενώ οι συνθήκες τον πρώτο µήνα ήταν ιδιαίτερα
δύσκολες και ο ψυχολογικός πόλεµος από τους
φύλακες καθηµερινός, το δεύτερο µήνα βελτιώθηκαν
και ενίοτε τους έδιναν και εφηµερίδες. Τονίζει
ωστόσο, ότι η κατάσταση βελτιώθηκε µόνο για
τους πολιτικούς πρόσφυγες. Αντίθετα, για τους
υπόλοιπους η κατάσταση παρέµεινε αµετάβλητη. Ο
ίδιος υποστηρίζει επίσης, ότι υποβλήθηκε πολλές
φορές σε ανάκριση από την Ε.Υ.Π., σε γραφείο που
βρισκόταν σε ψηλότερο όροφο από τα κελιά. Τέλος,
αναφέρει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαµονής του,
του επέτρεψαν µόνο δύο φορές να τηλεφωνήσει.
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Για το χώρο κράτησης στο Βροντάδο της
Χίου υπάλληλος του GCR, µετά από επίσκεψή του
το 2006, αναφέρει ότι υπήρχε καρτοτηλέφωνο,
αλλά και µερικές τηλεοράσεις στην αρχή, οι οποίες
όµως καταστράφηκαν. Υπάρχει χώρος συσσιτίου και
τµήµα του υπαιθρίου διαµορφωµένο µε δύο δέντρα
και καθίσµατα. Έξω από κάποια containers υπήρχαν
φυτεµένα γεράνια και απλώστρες για ρούχα. Κοµµάτι
της καθηµερινότητας είναι κι εκεί η καταµέτρηση
των κρατουµένων, η οποία γίνεται αρκετές φορές
κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Άλλος υπάλληλος του
GCR αναφέρει για το νέο χώρο κράτησης στη Σάµο,
ο οποίος δεν λειτουργούσε ακόµα όταν εκείνος τον
επισκέφθηκε, ότι είναι χτισµένος σε αµφικλινές
έδαφος και στο κάτω µέρος έχει παιδική χαρά και
γήπεδο µπάσκετ.
Σε αντιδιαστολή, µια πρόσφυγας που
κρατήθηκε για δεκαπέντε µέρες στο Αστυνοµικό
Τµήµα Σάµου το 1995, αναφέρει ότι δεν της
επέτρεψαν να τηλεφωνήσει ούτε µια φορά, µε
αποτέλεσµα να µην µπορέσει να έρθει σε επαφή µε
δικηγόρο. Επιπροσθέτως, της έγινε ανάκριση, µάλλον
από την αντιτροµοκρατική, από κάποιον που µιλούσε
άψογα τουρκικά και οι ερωτήσεις αφορούσαν ως
επί το πλείστον το λόγο για τον οποίο βρίσκεται
στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
την απείλησαν, την πρόσβαλαν και την έφτυσαν.
Η ίδια και ο πρόσφυγας που συνελήφθη µαζί της,
έκαναν απεργία πείνας και τις δεκαπέντε µέρες της
παραµονής τους εκεί για αυτά τα περιστατικά.
Άλλος πρόσφυγας, ο οποίος κρατήθηκε στις
Φέρες, αναφέρει ότι δεν υπήρχε καµία επικοινωνία
µε τον έξω κόσµο, αλλά κατάφερε να κάνει αίτηση
για πολιτικό άσυλο. Από το συγκεκριµένο χώρο, που
λειτουργεί ως κέντρο µεταγωγών για τον Έβρο,
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή αναχωρεί
λεωφορείο µε όσους απελαύνονται. Ο ίδιος, για το
Αστυνοµικό Τµήµα Αλεξανδρούπολης, όπου κρατήθηκε
το 2002, αναφέρει ότι όταν κάποιος έκανε αίτηση
για πολιτικό άσυλο, τον ανέκριναν. Τα άτοµα που
έκαναν τις ερωτήσεις (που πιθανόν να είχαν το ρόλο
τυπικών ερωτήσεων καταγραφής δεδοµένων για τους
κρατούµενους) ήταν ένας άντρας και µια γυναίκα,
Έλληνες. Η γυναίκα µιλούσε άπταιστα τη γλώσσα
του (τουρκικά) και ο άντρας «ήταν λεπτοµερώς
ενηµερωµένος για τις τουρκικές οργανώσεις, για
την πολιτική τους δράση, τις επιλογές τους και για
άτοµα…», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρώην
κρατούµενος.
Υπάλληλος της Διεθνούς Αµνηστίας αναφέρει
ότι γενικά η σίτιση στους χώρους κράτησης γίνεται
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από van της αστυνοµίας. Τα κινητά τηλέφωνα,
κατά κύριο λόγο, όπως και άλλα υπάρχοντα των
κρατουµένων κατάσχονται µε την είσοδό τους
στους χώρους κράτησης (και σε γενικές γραµµές
τους επιστρέφονται µετά). Κάποια κτίρια έχουν
καρτοτηλέφωνα, τα οποία χρησιµοποιούνται από
τους κρατούµενους, όταν και αν τους επιτρέπεται
η έξοδος από το κελί και η πρόσβαση σε άλλους
χώρους του κτιρίου. Ο ίδιος αναφέρει ότι στη Γ.Α.Δ.Α.
ισχύουν ώρες επισκεπτηρίου. Στο συγκεκριµένο χώρο,
επειδή τοποθετούνται συχνά ανάµικτα πρόσφυγες
µε µετανάστες διαφορετικών εθνικοτήτων, η
καθηµερινότητα χαρακτηρίζεται από πολλές
προστριβές. Συχνές είναι, επίσης, οι ανακρίσεις
στον έκτο όροφο σε ειδικά δωµάτια. Αναφέρεται,
από τον ίδιο πάλι, ότι στο παλιό Αλλοδαπών, που
στεγαζόταν στην Αλεξάνδρας (πριν την Π. Ράλλη
και τη Λένορµαν), οι δικηγόροι επισκέπτονταν τους
κρατούµενους σε µικτούς χώρους, όπου µεταξύ
τους µεσολαβούσαν κάγκελα. Aναφέρει, επίσης,
ότι η επικοινωνία µε τους πρόσφυγες έχει σοβαρά
“ποιοτικά προβλήµατα” καθώς δεν υπάρχουν
επίσηµοι µεταφραστές. Αυτός είναι και ο λόγος που
χρησιµοποιούνται πρόσφυγες οι οποίοι γνωρίζουν
αγγλικά (π.χ. Αλβανοί κρατούµενοι στο Αλλοδαπών
Αττικής).
Υπάλληλος της «Ιατρικής Παρέµβασης»
αναφέρει ότι στο Αλλοδαπών υπάρχουν µαγειρεία
αλλά δε χρησιµοποιούνται. Έτσι, το φαγητό
παρασκευάζεται στη Γ.Α.Δ.Α. και µεταφέρεται κάθε
µέρα. Το πρωί, γύρω στις δέκα µε έντεκα, παρέχεται
το πρωινό, στις δύο το µεσηµεριανό (φαγητό ή
σάντουιτς) και στις οκτώ το βραδινό. Πρόσφατα
δηµιουργήθηκε και
δανειστική βιβλιοθήκη µε αραβικά και ρώσικα βιβλία.
Η ίδια αναφέρει ότι οι κρατούµενοι, τις πρώτες
ηµέρες, διαταράσσονται ψυχολογικά λόγω του σοκ
του εγκλεισµού και στη συνέχεια ο εγκλεισµός
επιδρά στην ιδιοσυγκρασία τους κάνοντάς τους,
αδρανείς… Πρόσφατα, µετά από διεκδίκηση της
ίδιας και συναδέλφων της, τους δίνεται πυξίδα για να
προσανατολίζονται προς τη Μέκκα. Παρατηρεί επίσης
ότι µεταφέρονται ειδήσεις και πληροφορίες µεταξύ
των κρατουµένων… Στους διαδρόµους, αναφέρει,
ότι υπάρχουν καρτοτηλέφωνα, προσβάσιµα από τους
κρατούµενους κατά τον προαυλισµό τους, σε τµήµατα
των διαδρόµων.
Για το χώρο κράτησης στη Μυτιλήνη
το 2004, υπάλληλος του GCR αναφέρει ότι η
σίτιση πραγµατοποιείται καθηµερινά µε φορτηγά
της νοµαρχίας. Για τις γυναικείες πτέρυγες του
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Κορυδαλλού, κρατούµενη το 1992 αναφέρει ότι
είχε πρόσβαση στην κουζίνα και τον αύλιο χώρο
και επαφή µε άλλες κρατούµενες (τοξικοµανείς
κυρίως). Επίσης, αναφέρει ότι µπόρεσε να δεχτεί
τηλεφωνήµατα µόνο δύο φορές. Η ίδια πρόσφυγας
για τα κρατητήρια της Γ.Α.Δ.Α. λέει ότι, για να πάει
κανείς στην τουαλέτα, έπρεπε να χτυπάει για πολύ
ώρα την πόρτα του κελιού. Τα ακριβή της λόγια ήταν
«δεν άνοιγε εύκολα».
Για το χώρο κράτησης στη Ρόδο το
2003, υπάλληλος του GCR αναφέρει ότι δεν
υπήρχε τηλέφωνο, αν και επικρατούσε µια σχετική
«χαλαρότητα» όσον αφορά στην έξοδο των
κρατουµένων. Η διαµόρφωση του κάθε κοιτώνα (οι
οποίοι δεν έχαιραν καµίας απολύτως συντήρησης
και ήταν κατεστραµµένοι), αποτελούσε φροντίδα
των κρατουµένων. Κάποιοι είχαν για παράδειγµα
κασετόφωνα και καθηµερινά ασχολούνταν µε την
καθαριότητα του χώρου. Η τοπική κοινωνία ήταν
φιλική και οι ντόπιοι τους πήγαιναν ρούχα και
διάφορα αντικείµενα καθηµερινής χρήσης.
Υπάλληλος της Διεθνούς Αµνηστίας αναφέρει
ότι η έλλειψη επικοινωνίας των κρατουµένων µε τον
έξω κόσµο είναι πιο έντονη στις περιοχές των
συνόρων. Για την Αµυγδαλέζα ο ίδιος αναφέρει ότι
υπάρχει καρτοτηλέφωνο στους διαδρόµους, στους
οποίους οι κρατούµενοι έχουν πρόσβαση κάποιες
ώρες.
Για το φυλάκιο στα Βρυσικά το 2006
αναφέρεται ότι δεν υπήρχε τηλέφωνο. Για το χώρο
κράτησης στη Χαλκίδα ότι οι κρατούµενοι είχαν
διαµορφώσει στοιχειωδώς (τοποθετώντας ένα
ύφασµα στο δάπεδο) ένα χώρο ένα ως σηµείο
προσευχής. Στην εφηµερίδα “Εποχή” αναφέρεται:
«Την περίοδο της κράτησης τους είναι ολοκληρωτικά
αποκλεισµένοι από κάθε είδους επικοινωνία».
Στην Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για
τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, το 2003, τονίζεται
χαρακτηριστικά: «Το σύστηµα παροχής σίτισης δεν
είναι ενιαίο στους διάφορους χώρους κράτησης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις εξασφαλίζεται
κατόπιν συµβάσεων µε γειτονικά εστιατόρια ή
µε εταιρείες τροφοδοσίας και δεν φαίνεται να
υπάρχει πρόβληµα ως προς την επάρκεια και
την ποιότητα του φαγητού. Παρόλα αυτά, σε µία
περίπτωση διαπιστώθηκε η έλλειψη πρόνοιας για
παροχή του πρωινού γεύµατος, µε αποτέλεσµα οι
κρατούµενοι να παραµένουν νηστικοί επί δεκαεννέα
ώρες (Α.Τ. Ν. Ιωνίας Βόλου). Σε άλλη περίπτωση, είχε
επιλεγεί η λύση µεταφοράς µερίδων φαγητού που
περίσσευαν από γειτονική φυλακή, προκειµένου να

εξοικονοµείται το ποσό που αντιστοιχούσε στους
κρατουµένους για τη σίτιση. Οι ίδιοι οι κρατούµενοι
δήλωσαν ότι δεν µπορούσαν να καταναλώσουν το
φαγητό, διότι δεν είναι κοντά στις διατροφικές τους
συνήθειες και όντως διαπιστώθηκε ότι το φαγητό,
την ηµέρα της αυτοψίας, δεν είχε καταναλωθεί
(Α.Τ. Ν. Ιωνίας Βόλου). Τέλος, σε µία περίπτωση,
µία κρατούµενη διαµαρτυρήθηκε για την δυσχέρεια
παροχής ειδικών τροφών για το πολύ µικρής ηλικίας
κοριτσάκι της, το οποίο δεν µπορούσε να τρέφεται
όπως οι ενήλικες (Τµήµα Αλλοδαπών Αµυγδαλέζας
Αττικής)». Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έκθεση του
2005 αναφέρεται σε «βελτιώσεις κρατητηρίων
που δεν πραγµατοποιήθηκαν (π.χ., προσθήκη χώρου
σίτισης - τραπεζαρίας- στο µεγαλύτερο κρατητήριο
του Ελληνικού για να µην τρώνε οι κρατούµενοι στα
ράντζα» παρόλες τις διαρκείς παρατηρήσεις του.
Παράλληλα στον τύπο αναφέρεται ότι: «Τα
επισκεπτήρια όταν δεν είναι απαγορευµένα, είναι
αυστηρά ελεγχόµενα, ο κρατούµενος βρίσκεται
πίσω από ένα τζάµι (θυµίζοντας φυλακές άλλων
χωρών). Η τηλεφωνική επικοινωνία είναι αδύνατη...
Το φαγητό είναι ελάχιστο και κακής ποιότητας
(παρότι επιδοτούµενο)». Χαρακτηριστικά, στο φύλλο
της “Ελευθεροτυπίας”, στις 5/9/2004 φιλοξενείται
απόσπασµα από επιστολή κρατουµένων στο χώρο
κράτησης της Σάµου: «Τρεις µήνες σε στρατόπεδο
χωρίς τρόπους και µέσα να ξεχάσουµε τα
προβλήµατά µας είναι σαν να είµαστε φυλακή...».
Σε δελτίο τύπου του τµήµατος της Διεθνούς
Αµνηστίας, µε θέµα “Ελλάδα: Τα ανθρώπινα
δικαιώµατα παραβιάζονται στο περιθώριο της
κοινωνίας”, περιλαµβάνονται δηλώσεις του Γ.Σ.,
Ιρακινού υπηκόου, 24 ετών, ο οποίος είχε συλληφθεί
και τεθεί υπό κράτηση µόλις εισήλθε στην Ελλάδα:
«Δεν υπάρχει τηλέφωνο εδώ και δεν έχω µιλήσει
µε τους γονείς µου, από τότε που ήρθα. Δεν
ξέρουν εάν είµαι ζωντανός ή νεκρός. Η µητέρα
µου είναι καρδιοπαθής και δεν έχω κατορθώσει να
τηλεφωνήσω και να την ενηµερώσω. Δεν πεθάναµε,
αλλά εύχοµαι να είχα πεθάνει».
Σε κείµενο που έχει δηµοσιευθεί στο
διαδίκτυο, απόσπασµα έρευνας της Ντίνας
Δασκαλοπούλου,
γράφεται:
«Οι
µετανάστες
κρατούµενοι της Πέτρου Ράλλη δεν δέχονται
επισκεπτήριο, παρά µόνο από τους συνηγόρους τους
και συγγενείς πρώτου βαθµού. Η αίθουσα είναι
στενόµακρη, χωρίς παράθυρα, µε κάµερες σε όλες
τις γωνίες της οροφής. Μικρά κουβούκλια το ένα
δίπλα στο άλλο χωρίζονται από γυαλί. Δεν υπάρχει
κανένα κάθισµα: οι συνήγοροι, οι επισκέπτες και
77
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οι κρατούµενοι τον ελάχιστο χρόνο που έχουν στη
διάθεσή τους πρέπει να είναι όρθιοι. Ανάµεσα
στον κρατούµενο και τον άνθρωπο που του µιλάει
υπάρχει ένα ατσάλινο πλέγµα, τόσο πυκνό που
όταν προσπαθώ να εστιάσω στα µάτια της Κ.Λ.
ζαλίζοµαι.»
Σε άλλη Έκθεση της Διεθνούς Αµνηστίας
το 2005, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι
περισσότερες από τις ανάγκες διερµηνείας στα
κέντρα καλύπτονται µε πρόχειρο τρόπο από άλλους
κρατουµένους, που ενδεχοµένως µοιράζονται
µία κοινή γλώσσα µε τους αστυνοµικούς (π.χ. τα
αγγλικά) και µία άλλη µε τον κρατούµενο. Η έλλειψη
διευκολύνσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας
στα κέντρα κράτησης, όπου παράτυπα εισελθόντες
κρατούνται εν όψει απέλασης, περιορίζει επίσης
την πρόσβαση των κρατουµένων σε δικηγόρους και
στις διαδικασίες προσδιορισµού ασύλου. Το πλέον
επείγον πρόβληµα που τόνισαν ήταν η έλλειψη
επικοινωνίας, τόσο µε τις οικογένειές τους, όσο και
µε δικηγόρους. Οι υπεύθυνοι αστυνοµικοί στα κέντρα
επιβεβαίωσαν την έλλειψη τηλεφωνικών θαλάµων
εντός των χώρων κράτησης. Σε ορισµένα από τα
κέντρα, τέτοιοι θάλαµοι ευρίσκονταν εκτός των
ορίων του κέντρου και οι κρατούµενοι µεταφέρονταν
περιστασιακά έξω υπό αστυνοµική συνοδεία και
τους επιτρεπόταν να χρησιµοποιούν κοντινούς
τηλεφωνικούς θαλάµους. Σε άλλες περιπτώσεις,
ωστόσο, τέτοιοι θάλαµοι δεν υπήρχαν στη γύρω
περιοχή και έτσι οι κρατούµενοι ανέφεραν ότι
δεν είχαν κατορθώσει να επικοινωνήσουν µε
τις οικογένειες και τους συγγενείς τους από τη
στιγµή της σύλληψής τους.». Επίσης για κρατούµενο
αναφέρεται, «Ισχυρίστηκε ότι τον πρώτο µήνα
κράτησής του κοιµόταν πάνω σε ένα χαρτόνι και
ότι άνθρωποι στον κοιτώνα του είχαν «έντοµα»
πάνω στο δέρµα τους. Είπε ότι δεν είχαν τίποτε
να κάνουν όλη µέρα και ότι περνούσαν πάρα πολύ
χρόνο παίζοντας σκάκι µε πιόνια που είχαν κόψει
από χαρτόνι».

τους κρατούµενους (ξυλουργοί, σιδηρουργοί κλπ.).
Γενικότερα, η έλλειψη δραστηριοτήτων αποτελεί
επιβαρυντικό παράγοντα.
Σε σπουδαστική εργασία για το χώρο
κράτησης στη Μυτιλήνη αναφέρονται περιληπτικά
τα εξής: Οι κρατούµενοι έχουν πολύ χρόνο στη
διάθεση τους και οι συνήθεις ασχολίες τους
είναι να παίζουν χαρτιά, να µιλούν για τη ζωή, να
σκέφτονται το µέλλον, να περπατούν, να κάνουν
ασκήσεις, να παίζουν ποδόσφαιρο µε πρόχειρες
µπάλες, να πλένουν τα ρούχα τους, να ασχολούνται
µε την καθαριότητα του δωµατίου τους, να διαβάζουν
κάποιο βιβλίο ή περιοδικό, να επιδιορθώνουν τα
ρούχα τους, να µαθαίνουν ελληνικά ή αγγλικά, να
κάνουν µαθήµατα αγγλικών σε άλλους, να βλέπουν
τηλεόραση. Οι 10 από αυτούς, αναφέρουν ότι
επικοινωνούν στα Αραβικά, οι 6 στα Αγγλικά, οι 3 στα
Περσικά ή τα Φαρσί, άλλοι 2 στα Αφγανικά και ένας
στα Πακιστανικά (Ουρντού). Συνεπώς, η εκµάθηση
της ελληνικής γλώσσας αποτελεί κοµβικό στοιχείο
για τη µείωση των υπαρκτών συγκρούσεων µεταξύ
τους. Όλοι εκφράζουν αλληλεγγύη και συµπάθεια και
κανένας δεν εκφράζει ρατσιστικές ή εθνικιστικές
διαφορές. Παρόλο όµως, που αναφέρουν ότι οι
σχέσεις µεταξύ τους είναι πολύ καλές 5 άτοµα
παραδέχονται ότι κάποιες φορές µάλωσαν ενώ
οι υπόλοιποι αναφέρουν απλά τους λόγους που
µαλώνουν οι άλλοι (όχι οι ίδιοι). Από αυτούς που
παραδέχονται ότι οι ίδιοι µαλώνουν οι περισσότεροι
είναι αρχηγοί- διερµηνείς στα δωµάτια τους και
οι αφορµές ανακύπτουν από αυτόν τους το ρόλο,
όπως π.χ. κατά τη διανοµή ρούχων ή όταν έρχεται η
εθελόντρια και θέλουν να της µιλήσουν.

Στην Ελευθεροτυπία, στο φύλλο της 18ης
Σεπτεµβρίου 2003, αναφέρεται ότι ένα από τα
βασικότερα ζητήµατα στους χώρους κράτησης
αφορά στην καθηµερινότητα των κρατουµένων.
Πολλοί εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για την
έλλειψη δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα, µια
γυναίκα χαρακτηρίζει το Κέντρο πολύ βαρετό για
3 µήνες, ενώ κάποιος άλλος λέει ότι θα έπρεπε
να δηµιουργηθεί ένα εργοστάσιο στο οποίο θα
αξιοποιούνται τέχνες που γνωρίζουν κάποιοι από

Υπάλληλος της Διεθνούς Αµνηστίας αναφέρει
γενικά για τους χώρους κράτησης: Δεν υπάρχει
διερµηνέας όταν τους επισκέπτονται δικηγόροι
και δεν µπορούν να συνεννοηθούν καλά, ενώ κάθε
επίσκεψη γίνεται µε παρουσία αστυνοµικών και µε
κάγκελα να παρεµβάλλονται.
Η παράταση του χρόνου κράτησης είναι
συχνό φαινόµενο, άλλοτε γιατί δε συµπληρώνονται
τα λεωφορεία και άλλοτε διότι, µετά το τρίµηνο,
οι περισσότεροι ξανακάνουν αίτηση για άσυλο
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και περιµένουν δύο µε τρεις µήνες µέχρι να
επανεξεταστεί. Επίσης αν δεν εγκαταλείψουν τη
χώρα δύο µήνες περίπου µετά την ανακοίνωση της,
πάντα αρνητικής, απόφασης για παροχή ασύλου,
συλλαµβάνονται ξανά και κρατούνται για άλλους
τρεις µήνες (παράνοµη ουσιαστικά, κράτηση).
Αναφέρεται ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται στο
Αλλοδαπών περίπου 150 αιτήσεις την ηµέρα (όχι
µόνο από κρατούµενους αλλά και από άτοµα τα
οποία στριµώχνονται για ώρες στην πίσω είσοδο
του αλλοδαπών κάθε µέρα για εβδοµάδες).
Συνολικά, γίνονται 7.000-8.000 αιτήσεις το
χρόνο και παρέχονται 10 πολιτικά άσυλα και 60
ανθρωπιστικά (στοιχεία 2005 που παρατίθενται
από τον ερωτώµενο). Ο υπάλληλος της Διεθνούς
Αµνηστίας αναφέρει ότι οι αιτούντες σχεδόν ποτέ
δεν ενηµερώνονται ότι µπορούν να κάνουν δεύτερη
φορά αίτηση.
Στην εφηµερίδα “Εποχή” αναφέρεται:
«...ολοκληρωτικά αποκλεισµένοι από κάθε είδους
επικοινωνία. Είναι αµφίβολο το κατά πόσο
ενηµερώνονται και ασκούν τελικά το δικαίωµα τους
στην αίτηση ασύλου». Η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία
Θεσσαλονίκης αναφέρει: «Μετά τη σύλληψη τους
στοιβάζονται σε κρατητήρια συνοριακών σταθµών
όπου κρατούνται 20-30-άτοµα σε ένα κελί». Μετά
απ’ αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει: «...
τα έγγραφα που τους κοινοποιούνται και τους
πληροφορούν για την απέλαση και την κράτησή τους
είναι διατυπωµένα µόνο στα ελληνικά.».
Η Διεθνής Αµνηστία αναφέρει στις 5
Οκτωβρίου 2005: «Η έλλειψη διευκολύνσεων
πληροφόρησης και επικοινωνίας στα κέντρα
κράτησης, όπου παράτυπα εισελθόντες κρατούνται
εν όψει απέλασης, περιορίζει την πρόσβαση των
κρατουµένων σε δικηγόρους και στις διαδικασίες
προσδιορισµού ασύλου. Αναφορικά µε αυτό, η
αντιπροσωπεία της Διεθνούς Αµνηστίας σηµείωσε
την απουσία οποιασδήποτε πληροφόρησης σχετικά
µε την προστασία των προσφύγων και του τρόπου να
την προσπελάσουν (π.χ. φυλλάδια της UNHCR, αριθµούς
τηλεφώνου σχετικών ΜΚΟ) καθώς και οποιουδήποτε
πολύγλωσσου υλικού που να παρέχει πληροφορίες
γύρω από τα δικαιώµατα των προσφύγων και των
µεταναστών στην Ελλάδα».
«… Δεν πληροφορούνται τα δικαιώµατά τους και
στερούνται οποιουδήποτε αποτελεσµατικού µέσου
επικοινωνίας µε τις οικογένειες και τους δικηγόρους
τους, κατά παράβαση του Άρθρου 10 του ICCPR»
«… Μετά τη σύλληψή της µεταφέρθηκε στο
αστυνοµικό τµήµα Καστοριάς.... Σύµφωνα µε την

αφήγησή της, την ίδια ηµέρα καταδικάστηκε για
«παράνοµη είσοδο» σε δίκη που διάρκεσε περίπου
πέντε λεπτά, στην οποία δεν την υπερασπίστηκε
δικηγόρος, αν και ήταν παρών Αλβανός διερµηνέας.
Στις 19 Νοεµβρίου η ίδια και οι κόρες της
επιστράφηκαν διά της βίας στην Αλβανία».
Τέλος, στην εφηµερίδα «Καθηµερινή»
δηµοσιεύτηκε ότι, ο διοικητής του τµήµατος
Aλλοδαπών, έχει προκλητικά πει δηµοσίως: «Στα
κρατητήριά µου δεν υπάρχει κώδικας ποινικής
δικονοµίας». (από άρθρο της M. Δεληθαναση)

ÅÐÉÔÇÑÇÓÇ-ÖÕËÁÎÇÓÙÌÁÔÉÊÇ ÊÁÉ ËÅÊÔÉÊÇ ÂÉÁ
ðßíáêåò: 2 êáé 8
Για το χώρο κράτησης στο Αλλοδαπών,
Αστυνοµικός αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει κεντρική
ευθύνη, η διοίκηση έγκειται στους εκάστοτε
αστυνοµικούς». Ο ίδιος αναφέρει επίσης, ότι
«υπάρχουν κάµερες στην είσοδο και στους
διαδρόµους των ορόφων. Οι κάµερες των διαδρόµων
λογικά έχουν ορατότητα και στο εσωτερικό των
κελιών. Παράλληλα, σε πολλούς χώρους, πρόφαση,
για το µη προαυλισµό των κρατουµένων, αποτελεί η
έλλειψη απαιτούµενου αριθµού φυλάκων».
Σε έκθεσή της για το 2001, η Εθνική
Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου αναφέρει:
«Η κράτηση υπό τις ανωτέρω συνθήκες, για
παρατεταµένες περιόδους, αποτελεί απάνθρωπη και
εξευτελιστική µεταχείριση... Ο συνήγορος του Πολίτη
πραγµατοποίησε αυτοψία στα τµήµατα της Οµονοίας,
Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης στις 4/5/2001... Στη
ΓΑΔΑ καταγράφηκαν βασανιστήρια, απάνθρωπη και
εξευτελιστική ανθρώπινη µεταχείριση και τιµωρία».
Στην αντίστοιχη έκθεσή της για το 2003, η ίδια
Επιτροπή αναφέρει: «Αδικαιολόγητη και υπερβολική
χρήση βίας µερικές φορές, από τα αστυνοµικά
όργανα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
ιδιαίτερα έναντι των εθνικών µειονοτήτων και των
αλλοδαπών… Σκληρές συνθήκες κράτησης των
αλλοδαπών γενικά, αλλά ιδιαιτέρα των παράνοµων
µεταναστών και των αιτούντων άσυλο».
Η
εφηµερίδα
“Ελευθεροτυπία”
σε
δηµοσίευµά της στις 21/12/2006 αναφέρει: «Τα
αµαρτωλά τµήµατα στα οποία καταγγέλθηκε βίαιη
αστυνοµική συµπεριφορά είναι η ΓΑΔΑ, το αστυνοµικό
τµήµα Οµόνοιας και τα κέντρα κράτησης αλλοδαπών
σε Βέννα Ροδόπης και Μυτιλήνη. Οι γιατροί της
επιτροπής διαπίστωσαν αδικαιολόγητα πολλαπλά
79

ðáñÜñôçìá ã
τραύµατα στο σώµα των καταγγελλόντων...». Το
δηµοσίευµα της εφηµερίδας συνεχίζει, «… Χωρίς
αντίκρισµα, παρά την ΕΔΕ που διατάχθηκε, έµειναν
και οι καταγγελίες µεταναστών ότι αστυνοµικός
χτυπούσε µε κλοµπ λαθροµετανάστες στη Μυτιλήνη.
Το κλοµπ που βρέθηκε πίσω από την καρέκλα του
αξιωµατικού υπηρεσίας...»
Τον Ιούλιο του 2004 η εφηµερίδα “Τα
Νέα” ανέφερε ότι µία 13χρονη, θύµα εµπορίας
ανθρώπων και σεξουαλικής εκµετάλλευσης, είχε
στην πραγµατικότητα κρατηθεί στην Αµυγδαλέζα
µε διαταγή απέλασης, αλλά αφέθηκε ελεύθερη και
µεταφέρθηκε σε ειδικό ξενώνα όταν µία ενήλικας
κρατούµενη ειδοποίησε τους τοπικούς εκπροσώπους
των “Γιατρών του Κόσµου” ότι η 13χρονη ήταν
έγκυος. Εν όψει της αντίθεσης της Διεθνούς
Αµνηστίας στην κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων, η
απουσία οποιασδήποτε απόπειρας των αρχών να
προστατεύσουν αυτήν την ανήλικη, που τελούσε σε
ιδιαιτέρως ευπαθή κατάσταση,
θέτει εν αµφιβόλω, κατά πόσο έχει κινηθεί
ανάκριση για τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν
την παράνοµη κράτηση.
Στις 16 Νοεµβρίου 2004 µεταδόθηκε
από τη ΝΕΤ, ρεπορτάζ του Γιώργου Κουβαρά, το
οποίο ανέφερε: «Επιπλέον των ανησυχιών της για
τους ανηλίκους που κρατούνται στην Αµυγδαλέζα,
η οργάνωση έχει λάβει επίσης ισχυρισµούς
αναφορικά µε το ίδιο κέντρο κράτησης, οι οποίοι
υποδεικνύουν ότι ορισµένοι από τους φρουρούς
στο κέντρο ενδέχεται να έχουν επιδοθεί σε
πρακτικές που παραβιάζουν κανόνες όσον αφορά
τη µεταχείριση των φυλακισµένων. Συγκεκριµένα,
η οργάνωση έλαβε ισχυρισµούς ότι εντός του
περασµένου έτους, άρρενες φρουροί στο κέντρο,
εισήλθαν στους κοιτώνες των γυναικών τη νύχτα,
πρόσφεραν οινοπνευµατώδη στις κρατούµενες
και απαίτησαν σεξουαλικές εύνοιες. Η οργάνωση
δεν έχει πληροφορηθεί κατά πόσον κινήθηκαν
τυχόν ανακρίσεις για αυτούς τους ισχυρισµούς...
Κακοµεταχείριση κρατουµένων περιλαµβανοµένων...
ξυλοδαρµών από αστυνοµικούς και βιασµού». Σε
παρόµοιους ισχυρισµούς προέβη τους προηγούµενους
µήνες µία πρώην κρατούµενη σε ρεπορτάζ που
ετοιµάστηκε για το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ΝΕΤ».
Σε έκθεση της Διεθνούς Αµνηστίας που
δόθηκε στη δηµοσιότητα στις 5/10/2005, γίνεται
η εξής αναφορά: «Συνελήφθη νωρίς στις 17
Νοεµβρίου 2004, αφού διέσχισε τα σύνορα και
εισήλθε στην Ελλάδα, µαζί µε τις δύο µικρές κόρες
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... Μετά τη σύλληψή της µεταφέρθηκε στο αστυνοµικό
τµήµα Καστοριάς... Ισχυρίστηκε επίσης, ότι ένας
ανώτερος αξιωµατικός τη χτύπησε στο πρόσωπο και
την κλώτσησε στα πόδια ενώ την ανέκρινε. Μερικοί
άλλοι αστυνοµικοί που ήταν παρόντες γελούσαν και
την κορόιδευαν». Στις 19 Νοεµβρίου η ίδια και οι
κόρες της επιστράφηκαν διά της βίας στην Αλβανία...
Εκεί έδωσε κατάθεση στην αστυνοµία στο Devoll
[Ντέβολ] και υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση,
η οποία αναφέρεται ότι κατέγραψε µώλωπες στα
πόδια της»
Σε σπουδαστική εργασία για το Κέντρο
Κράτησης στη Μυτιλήνη αναφέρεται: «Ουσιαστικά 5
άνδρες και 2 γυναίκες είναι αυτοί που αναφέρουν
άµεσα ή έµµεσα άσχηµες συµπεριφορές από την
αστυνοµία όπως φωνές, βρισιές, τιµωρίες και
εκνευρισµό... Υπογραµµίζει ότι ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της κράτησης του στο τµήµα για 55 µέρες,
όπου, όπως και στο Κέντρο, οι αστυνοµικοί δεν
απαντούσαν στις ερωτήσεις του, δεν τον άκουγαν,
ενώ διαπίστωσε ότι δεν τους αρέσει να µιλούν και
να τους κάνουν ερωτήσεις που δεν καταλαβαίνουν...
Εκεί επιτέθηκαν σε ένα φίλο του, ενώ τους βρίζανε
επειδή διαµαρτύρονταν. Επίσης, αναφέρει πως
γνωρίζει ότι η δουλειά των αστυνοµικών εδώ,
είναι µόνο για φύλαξη και ότι δεν φοβάται να
µιλήσει. Αργότερα η εθελόντρια θα αναφέρει
ότι ο συγκεκριµένος Ιρανός µάλωσε µε κάποιον
αστυνοµικό και για αυτό µπορεί να τον κρατήσουν
περισσότερο διάστηµα στο Κέντρο»
Κείµενο από αντιρατσιστικές οργανώσεις εν
όψει Πανελλαδικής αντιρατσιστικής κινητοποίησης
στον Έβρο, 18 και 19 Μαίου 2007, αναφέρει: «Η
κράτηση σε αποµόνωση τους αφήνει στο έλεος
των εκάστοτε φυλάκων τους. Οι ξυλοδαρµοί είναι
σύνηθες φαινόµενο και αναφέρονται ακόµη και
βασανισµοί κρατουµένων».
Υπάλληλος της Διεθνούς Αµνηστίας αναφέρει
για τη Γ.Α.Δ.Α., ότι πρόσφυγες και µετανάστες
κρατούνται µαζί, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν
προστριβές µεταξύ τους. Γενικά αυξάνονται οι
κρατούµενοι κατά τους θερινούς µήνες. Στα νησιά
έχει φανεί ότι οι Τούρκοι πολιτικοί πρόσφυγες
διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους (αναφέρεται
από πρώην κρατούµενο στη Γ.Δ.Α. Χίου και από
υπάλληλο του GCR).
Αναφορικά µε τη σύλληψη µεταναστών,
µετά από προσπάθεια δραπέτευσής τους από
τα κρατητήρια των Σαπών και σύµφωνα µε
στιγµιότυπα που µετέδωσε η ΕΡΤ 3 στις 25/6/02,
ένας αστυνοµικός φαίνεται, αφού συλλαµβάνει,
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τραυµατίζει και δένει µετανάστη, να τον τραβάει
από τα µαλλιά και να τον µεταφέρει σιδηροδέσµιο
στο νοσοκοµείο.
Τέλος, φαντάρος που εξέτισε τη θητεία
του πρόσφατα στον Έβρο, αναφέρει περιστατικά
άσκησης σωµατικής βίας σε µετανάστες από
ΕΠΟΠ (Επαγγελµατίες Οπλίτες), σε στρατιωτικές
εγκαταστάσεις. Συγκεκριµένα, σε κτήριο του
Ελληνικού Στρατού στο Διδυµότειχο, κρατούνται
παράνοµα εισελθόντες, εν όψει απέλασης. Κατά
τη διάρκεια της κράτησής τους, «στα µπουντρούµια»
(όπως κατονοµάζουν τα κρατητήρια του εν λόγω
κτηρίου οι ίδιοι οι εµπλεκόµενοι µε την κράτηση
ΕΠΟΠ) του εν λόγω κτηρίου, οι πρόσφυγες υφίστανται
βασανιστήρια.
ÐÑÏÓÂÁÓÇ
ÓÔÏÕÓ
×ÙÑÏÕÓ
ÊÑÁÔÇÓÇÓ
Η
Αντιρατσιστική
Πρωτοβουλία
Θεσαλονίκης σχετικά µε αυτό αναφέρει, «“Δεν
υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί η είσοδος σε
κανένα” ήταν η κατηγορηµατική απάντηση από τον
διοικητή του τµήµατος συνοριακής φύλαξης Σαπών
στο αίτηµα της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας
Θες/νίκης να επισκεφθεί µια αποστολή από τη
Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Μακεδονίας και
της Θράκης, το κέντρο φύλαξης “λαθροµεταναστών”
στη Βέννα...Ακόµη και όταν διάφοροι φορείς,
αντιρατσιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ γνωρίζουν ότι
σε συγκεκριµένο χώρο κρατούνται πρόσφυγες των
οποίων τα στοιχεία είναι γνωστά, οι υπεύθυνοι
των συνοριακών σταθµών και των κατά τόπους
αρµόδιων διευθύνσεων αλλοδαπών, αρνούνται
να επιβεβαιώσουν την σύλληψη και κράτηση των
προσφύγων, ώστε αυτοί να επαναπροωθηθούν χωρίς
να µπορέσουν να υποβάλλουν αίτηµα χορήγησης
πολιτικού ασύλου. Απαγορεύεται η είσοδος σε
δικηγόρους στους χώρους κράτησης των προσφύγων,
µε την αιτιολογία ότι ... οι δικηγόροι είναι µπλεγµένοι
σε κυκλώµατα παράνοµης διακίνησης µεταναστών»
Η εφηµερίδα «Αυγή» δηµοσίευσε ότι,
«...αφήνει τους γιατρούς έξω από τους καταυλισµούς
στη δεύτερη επίσκεψη που πραγµατοποίησαν στην
περιοχή στις 2 Αυγούστου: όπως οι ίδιοι σηµειώνουν,
στην έκθεσή τους, “οι Γιατροί του Κόσµου, παρ’ ότι
κοινοποίησαν έγκαιρα την πρόθεσή τους αυτή σε
όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι µε λύπη
τους αναγκασµένοι να καταγράψουν την αρνητική
στάση”»

Η Διεθνής Αµνηστία, σε έκθεσή τις το 2005 αναφέρει,
«σε κανένα από τα κέντρα που επισκέφθηκαν δεν
επιτράπηκε στους απεσταλµένους της Διεθνούς
Αµνηστίας πρόσβαση στους ίδιους τους κοιτώνες
όπου κρατούνται οι κρατούµενοι, επιτράπηκαν
συνεντεύξεις µε µερικά από τα κρατούµενα
άτοµα, καθώς και µία άποψη του εξωτερικού των
κτιρίων...στα
Βρυσικά, τις Φέρρες (το οποίο είναι επίσης
αστυνοµικό τµήµα) και το Πέπλο, καθώς και το κέντρο
της Αµυγδαλέζας στην Αθήνα... Άδεια να επισκεφθούν
το κέντρο κράτησης στην Παγανή Λέσβου ζητήθηκε
από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και από τις
τοπικές αρχές, αλλά δεν χορηγήθηκε. Η πρόσβαση
τρίτων στα κέντρα είναι έντονα περιορισµένη: από
όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, µε
τις οποίες συναντήθηκε η Διεθνής Αµνηστία κατά την
επίσκεψή της στην Ελλάδα, µόνο η UNHCR ανέφερε
απρόσκοπτη πρόσβαση, ενώ το Ελληνικό Συµβούλιο
για τους Πρόσφυγες ανέφερε ότι επισκέψεις
εκπροσώπων του στα
κέντρα είχαν επιτραπεί µόνο αφού είχε προηγουµένως
εξασφαλιστεί άδεια από τις κεντρικές αστυνοµικές
αρχές στην Αθήνα. Καµία άλλη ΜΚΟ δεν ισχυρίστηκε
ότι επισκέφθηκε τα κέντρα, παρά τις αναφορές
(για παράδειγµα, από το Ελληνικό Παρατηρητήριο
των Συµφωνιών του Ελσίνκι) για επανειληµµένα
αιτήµατα χορήγησης άδειας. Η Διεθνής Αµνηστία
αντιλαµβάνεται ότι στους τοπικούς δικηγόρους σε
γενικές γραµµές επιτρέπεται να επισκέπτονται
κρατουµένους µόνο εφ’ όσον παράσχουν τα ονόµατα
και τα στοιχεία των συγκεκριµένων κρατουµένων.
Αυτή η πρακτική συνάδει µε τους κανονισµούς που
διέπουν τις επισκέψεις σε φυλακές. Ωστόσο, σε
ορισµένες περιπτώσεις, δικηγόροι ισχυρίστηκαν
ότι δεν τους επιτράπηκε η πρόσβαση στους
κρατουµένους, ακόµα και αφού έδωσαν αυτά τα
στοιχεία.» Διεθνής Αµνηστία, 10/2005
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Ïé ìáæéêÝò áðåëÜóåéò êáé ïé “ôõ÷áßïé” èÜíáôïé êáôÜ
ìÞêïò ôçò óõíïñéïãñáììÞò, ï åãêëåéóìüò áëëÜ êáé ôï
êáèåóôþò äéáñêïýò êáôáäßùîçò åíôüò ôçò åðéêñÜôåéáò
åíóáñêþíïõí ôçí Åõñþðç-Öñïýñéï, ïñéïèåôþíôáò ôçí
ðéï âÜñâáñç ðôõ÷Þ ôïõ óýã÷ñïíïõ “Ìåôáíáóôåõôéêïý
æçôÞìáôïò”.
Áñíïýìåíïé íá óõíèçêïëïãÞóïõìå ìå ôçí ðáñáðÜíù
êáôÜóôáóç ðñáãìÜôùí åðé÷åéñïýìå ìå ôï ðáñüí êåßìåíï
áöåíüò ôçí åê ôïõ óýíåããõò åðéóêüðçóç ôùí ÷þñùí
åãêëåéóìïý ìåôáíáóôþí êáé áöåôÝñïõ ôç äéåñåýíçóç ôïõ
ìç÷áíéóìïý áíáìüñöùóçò ôçò ôáõôüôçôáò ôùí Ýãêëåéóôùí
õðïêåéìÝíùí êáé ôïõò óêïðïýò ðïõ áõôÞ åðéäéþêåé.
Óôü÷ïò ìáò íá êïéíùíéêïðïéÞóïõìå ôï æÞôçìá áõôþí
ôùí ÷þñùí áëëÜ êáé íá áíïßîïõìå ãÝöõñåò åðéêïéíùíßáò
ìåôáîý áõôþí ðïõ ãíùñßæïõí üóá óõìâáßíïõí óôïõò ÷þñïõò
êñÜôçóçò, áõôþí ðïõ áðëþò õðïøéÜæïíôáé êáé áõôþí ðïõ èá
åêðëáãïýí äõóÜñåóôá ìáèáßíïíôáò ãéá ôç âáñâáñüôçôá ðïõ
óõíïäåýåé ôïí åãêëåéóìü.
ÖõóéêÜ, ç ðáñïýóá ðñïóðÜèåéá êáôáíïåß ôïí åáõôü
ôçò ìïíÜ÷á ùò ìéá åðéìÝñïõò óõíéóôþóá ìÝóá óå Ýíá åõñý
öÜóìá êéíçìáôéêþí äéåñãáóéþí: êéíÞóåéò áíèñþðùí ôüóï ìå
óôü÷ï ôçí áíÜäåéîç ôïõ æçôÞìáôïò ôùí ÷þñùí êñÜôçóçò êáé
ôçò äéá÷åßñéóçò ôùí ìåôáíáóôåõôéêþí ñïþí óôá ðëáßóéá ìéáò
åõñýôåñçò áíôéðëçñïöüñçóçò, üóï êáé ôç äñÜóç åíÜíôéá
óôçí ýðáñîç ÷þñùí åãêëåéóìïý.
ÔÝëïò, åßíáé óáöÝò ðùò ç êáôáãñáöÞ ìéáò
óõãêåêñéìÝíçò ôõðïëïãßáò ÷þñùí êñÜôçóçò ìåôáíáóôþí
åßíáé ðåñéóóüôåñï åíäåéêôéêÞ ðáñÜ åîáíôëçôéêÞ. Áõôü ãéáôß ç
ôå÷íïëïãßá ôïõ åãêëåéóìïý äéáñêþò ìåôáâÜëëåôáé ìå Üìåóï
áíôßêôõðï óôç äïìÞ êáé ôç ëåéôïõñãßá ôùí ÷þñùí áõôþí.
Ðáñüëá áõôÜ, èåùñïýìå ðùò ìéá ðõñçíéêÞ äÝóìç ìÝôñùí êáé
óçìáóéþí ðáñáìÝíåé áêÝñáéç åêöñÜæïíôáò ôéò âáèýôåñåò
óêïðéìüôçôåò ìéáò êïõëôïýñáò êõñéáñ÷ßáò, åîáíáãêáóìïý
êáé áíåëåõèåñßáò.
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