ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΩ

Ι. Εισαγωγικά
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το
άρθρ. 103 παρ. 9 του Συντάγµατος και το άρθρ. 4 παρ. 5 του Ν. 3093/2003 (ΦΕΚ
Α΄10/22.01.2003), καθώς και τις διατάξεις του αρθρ.23 παρ.6 Ν.3907/2011 (Α΄7) «Οι
διαδικασίες της αποµάκρυνσης υπόκεινται σε σύστηµα εξωτερικού ελέγχου, που
λειτουργεί µε µέριµνα της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Πολίτη”» και των
άρθρων 2 και 4 του Ν.4228/2014 «Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη
Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων
Εθνών» (Α΄7) δυνάµει των οποίων ο Συνήγορος ως Εθνικός Μηχανισµός Πρόληψης
«διενεργεί επισκέψεις σε όλους τους χώρους στέρησης της ελευθερίας, µε ή χωρίς
προηγούµενη ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών που προΐστανται των χώρων
αυτών», αποφάσισε τη διενέργεια αυτοψίας. Η αυτοψία περιελάµβανε την επίσκεψη
χώρων (ιδίως κελιών ή άλλων χώρων κράτησης), συζήτηση µε αρµοδίους
υπηρεσιακούς παράγοντες, άµεση επικοινωνία µε κρατουµένους, εξέταση
προσώπων, λήψη εγγράφων και στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλη εξεταστική
ενέργεια σχετική µε χώρους ταυτοποίησης, υποδοχής και κράτησης εισερχοµένων
στη χώρα αλλοδαπών της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κω, του Λιµεναρχείου Κω,
καθώς και µε τις διαδικασίες επιστροφής αλλοδαπών, πρόσβασης στο άσυλο και
κάθε άλλη διαδικασία σχετικά µε τη διασφάλιση των νοµίµων δικαιωµάτων τους. Η
αυτοψία διενεργήθηκε στις 25 Ιουνίου 2015, από τους ειδικούς επιστήµονες της
Ανεξάρτητης Αρχής, Ελένη Κουτρούµπα, Μανώλη Λασκαρίδη, Ελενα Μάρκου,
Γιάννη Μπούτσελη και ∆ηµήτρη Χορµοβίτη.
ΙΙ. ∆ιαδικασία έρευνας
1. Επίσκεψη στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κω
α Συνάντηση µε στελέχη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
Περί την 10η πρωινή της 25ης Ιουνίου 2015, οι ειδικοί επιστήµονες της Ανεξάρτητης
Αρχής µετέβησαν στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κω, όπου τους δέχθηκε ο κύριος
Στρατίκης, αστυνόµος, υπασπιστής του αστυνοµικού διευθυντή, παρουσία και του
κυρίου Κολλιάκη υπαστυνόµου στο τµήµα Αλλοδαπών.
Τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής συζήτησαν διεξοδικά µε τους ανωτέρω για
ζητήµατα που άπτονται της πρώτης υποδοχής των εισερχοµένων στην Κω
αλλοδαπών και γενικότερα της διαχείρισής τους, καθώς και ζητήµατα δυναµικότητας,
στελέχωσης, υποδοµών και εν γένει λειτουργίας της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης.
Ο κύριος Στρατίκης, εστίασε ιδιαίτερα στους ολοένα και διογκούµενους, ανά µήνα,
αριθµούς των εισερχοµένων στη Κω από την Τουρκία αλλοδαπών. Ειδικότερα,
σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κω, τα οποία και
χορηγήθηκαν στο κλιµάκιο, από την αρχή του 2015 µέχρι τον Ιούνιο 2015, ο αριθµός
όσων εισήλθαν στο νησί από την Τουρκία µέσω θαλάσσης, έφθασε τους 10561.
Αντίθετα, το έτος 2014 καθ΄ολη τη διάρκεια του έτους, εισήλθαν στην Κω 3267
αλλοδαποί.
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Εξ αυτών, οι πιο πολυπληθείς εθνοτικές οµάδες προέρχονται από τη Συρία, κατά
70% και το Αφγανιστάν
Οι αλλοδαποί, οι οποίοι φθάνουν στο νησί µε µικρές βάρκες, χωρητικότητας 15-20
ατόµων -ανάµεσά τους βρίσκονται πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι- συλλαµβάνονται
από τις δυνάµεις του Λιµενικού Σώµατος, οι οποίοι διενεργούν την πρώτη καταγραφή
και συντάσσουν τη σχετική δικογραφία που αποστέλλεται στον αρµόδιο εισαγγελέα.
Στη συνέχεια, οδηγούνται στο Captain Elias, ένα εγκαταλελειµµένο κτίριο πρώην
ξενοδοχείου, στη Λάµπη, 5 χλµ έξω από την Κω, το οποίο έχει κατασχεθεί και
παραχωρηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και λειτουργεί ως άτυπος χώρος
προσωρινής στέγασης, χωρίς όµως να έχει την ευθύνη για τη διαχείρισή του τόσο η
Αστυνοµία όσο και οι Λιµενικές Αρχές.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση του κλιµακίου, οι αλλοδαποί παραµένουν στο
«ξενοδοχείο» για διάστηµα 5-7 ηµερών, έως ότου καταγραφούν από τις Αστυνοµικές
Αρχές, στις οποίες προσέρχονται µε ίδια µέσα. Κατά τον χρόνο της επίσκεψης του
κλιµακίου στην Κώ, παρέµεναν στο Captain Elias περίπου 800-900 άτοµα.
Τα στελέχη της Αστυνοµίας, εστίασαν στην ελλιπή στελέχωση και υποδοµή της
υπηρεσίας, προκειµένου να ανταποκριθεί στον µεγάλο όγκο των αλλοδαπών, οι
οποίοι καταγράφονται καθηµερινά, από τις 8 το πρωί µέχρι τις 10 το βράδυ.
∆ιεκπεραιώνονται 80-90, το πολύ 100 άτοµα κάθε ηµέρα, σε συνθήκες δύσκολές
αφού µόνο ένα µηχάνηµα για την ηλεκτρονική καταγραφή δακτυλικών
αποτυπωµάτων λειτουργεί – τα άλλο είναι εκτός λειτουργίας- σε ένα µικρό γραφείο.
Στις διαδικασίες απασχολούνται µόνο οκτώ αστυνοµικοί σε δύο βάρδιες, ενώ
ελάχιστοι αστυνοµικοί εργάζονται σε λοιπές υπηρεσίες, πρωτόκολλο κ.λ.π
Οι οικογένειες υπηκόων Συρίας, λαµβάνουν εξάµηνη «αναβολή αποµάκρυνσης», ενώ
στους λοιπούς αλλοδαπούς χορηγείται «υπηρεσιακό σηµείωµα προς οικειοθελή
αναχώρηση εντός τριάντα ηµερών». Στη συνέχεια, οδηγούνται όλοι στο λιµάνι,
προκειµένου να αναχωρήσουν µε το πλοίο της γραµµής για τον Πειραιά.
Πρόσφατα, όπως αναφέρθηκε, περίπου δέκα ηµέρες πριν από τη διενεργηθείσα
αυτοψία, περίπου 1500 αφιχθέντες στο νησί αλλοδαποί, οδηγήθηκαν κατ΄ευθείαν στο
λιµάνι, χωρίς να καταγραφούν προηγουµένως από τις αστυνοµικές αρχές του νησιού,
και αναχώρησαν µε το πλοίο της γραµµής για τον Πειραιά, προκειµένου να
εµφανισθούν οικειοθελώς στην ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για να καταγραφούν
εκεί
Τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα, εστίασαν στην έλλειψη λειτουργίας κέντρου πρώτης
υποδοχής, µε βάση τις προδιαγραφές του ν.3907/2011 και τις εκεί εγγυήσεις για την
προστασία ευάλωτων οµάδων.
Ειδική αναφορά, έγινε επιπλέον, στην ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, όσον
αφορά την έκδοση των αποφάσεων κράτησης και απέλασης, αναστολής και
αναβολής αποµάκρυνσης και την κατάργηση της ενδιάµεσης γραφειοκρατίας.
Ενδεχοµένως, θα βοηθούσε στην ταχύρρυθµη διεκπεραίωση των διαδικασιών η
ενοποίησή τους µε αυτές που διενεργούνται από τις λιµενικές αρχές.
Τέλος, όπως αναφέρθηκε, στο νησί αναπτύσσουν δράση κλιµάκιο της Υπατης
Αρµοστείας, κλιµάκιο της ΜΚΟ «Γιατροί χωρίς Σύνορα», αποτελούµενο από έξι
άτοµα, εκ των οποίων δύο µόνο είναι ιατροί (πνευµονολόγος και δερµατολόγος),
καθώς και κλιµάκιο της ΜΚΟ «Μετάδραση» για τις ανάγκες διερµηνείας.
Το κλιµάκιο της Υπάτης Αρµοστείας παρέχει ενηµέρωση στους αλλοδαπούς για τα
δικαιώµατά τους, τόσο
στις εγκαταστάσεις της Αστυνοµίας
όσο και στο
«ξενοδοχείο» και προβαίνει στον εντοπισµό ευάλωτων οµάδων. Επιπλέον, µεταφέρει
στο Captain Elias, τον κατάλογο των ονοµάτων των αλλοδαπών, ο οποίος
καταρτίζεται από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση, κάθε ηµέρα, και αφορά αυτούς, οι
οποίοι είναι προγραµµατισµένο να προσέλθουν την εποµένη στις εγκαταστάσεις της,
προκειµένου να καταγραφούν.
Το κλιµάκιο της ΜΚΟ «Γιατροί χωρίς σύνορα» παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες, κατά
τις πρωινές ώρες, στον προαύλιο χώρο (αίθριο), της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης και τις
απογευµατινές ώρες στο Captain Elias.
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β. Εγκαταστάσεις της Αστυνοµική ∆ιεύθυνσης Κω
Στη συνέχεια, το κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη περιηγήθηκε στους χώρους της
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κω. Πρόκειται για ένα παλιό διώροφο κτίριο της πρώην
ιταλικής διοίκησης µε ένα µεγάλο αίθριο χώρο, στον οποίον παραµένουν δεκάδες
αλλοδαποί, προκειµένου να καταγραφούν.
Επιπλέον, στο ισόγειο υπάρχουν κρατητήρια χωρητικότητας το πολύ 30 ατόµων, τα
οποία τα χωρίζουν από τον αίθριο χώρο κάγκελα.. Μεµονωµένες περιπτώσεις
αλλοδαπών για τους οποίους υπάρχει σχετικός φάκελος κρατούνται εκεί για λίγες
ηµέρες
Κατά τον χρόνο επίσκεψης του κλιµακίου του Συνηγόρου του Πολίτη, κρατούνταν 11
αλλοδαποί, µεταξύ των οποίων ήταν υπήκοοι Αλβανίας, Πακιστάν, Αφγανιστάν και
δύο Συρίας. Για τους τελευταίους, ως λόγοι κράτησης, αναφέρονται λόγοι δηµόσιας
τάξης και αναµονή απάντησης από Αλλοδαπών.
Οι αλλοδαποί στα κρατητήρια κοιµούνται σε στρώµατα στο έδαφος µε αµφίβολες
συνθήκες καθαριότητας και έχουν άµεση οπτική επαφή µε δεκάδες αλλοδαπούς που
περιµένουν στον αίθριο χώρο να καταγραφούν. Τις δύο οµάδες ανθρώπων τις
χωρίζουν τα κάγκελα, µια πρόχειρη κορδέλα της αστυνοµίας και ένας συναγερµός.

2. Συνάντηση µε τον έπαρχο Κω
Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Πολίτη συναντήθηκαν µε τον
Επαρχο Κω, κύριο Γεώργιο Χαλκιδιό, ο οποίος επίσης αναφέρθηκε στον µεγάλο
αριθµό των εισερχοµένων στο νησί αλλοδαπών και στη δυσκολία διαχείρισής τους.
Μεγάλη ένταση των αριθµών υπήρξε τον Απρίλιο και τον Μάιο, διάστηµα κατά το
οποίο έφθασαν στο νησί περίπου 5000 άτοµα.
Αναφέρθηκε σε εντολές που έλαβε από την πολιτική ηγεσία, προκειµένου να προβεί
σε ενέργειες για να στεγασθούν προσωρινά οι αλλοδαποί στο Captain Elias, το οποίο
έχει 20 δωµάτια.
Όπως τονίσθηκε, αµέσως µετά το Πάσχα, εστάλη συνεργείο και τοποθέτησε πίνακα
ηλεκτροδότησης και φώτα σε σαλόνι τουαλέτες και διαδρόµους. Επιπλέον, έγινε
περίφραξη της πισίνας και τοποθετήθηκαν κάποιες σκηνές οι οποίες είχαν δοθεί από
την πολιτική προστασία.

3

Πριν από δέκα ηµέρες εκδηλώθηκε φωτιά στον περίβολο χώρο του ξενοδοχείου και
κάηκαν κάποιες σκηνές. Στη συνέχεια, όπως αναφέρθηκε, κόπηκε το ρεύµα για να µη
γίνει ατύχηµα.
. Κατά την εκτίµηση του κυρίου Επάρχου, προκειµένου αυτό να γίνει κατοικήσιµο,
χρειάζονται επισκευές κόστους 350-400 χιλιάδες ευρώ..
Πριν τη λύση του Captain Elias, οι αλλοδαποί στοιβάζονταν στο διοικητήριο όπου
εδρεύουν η αστυνοµική διεύθυνση, το επαρχείο και άλλες υπηρεσίες. Τώρα όσοι δεν
έχουν χρήµατα πάνε στο «ξενοδοχείο» ενώ όσοι έχουν χρήµατα νοικιάζουν δωµάτιο
σε ξενοδοχεία της Κω.
Ο κύριος Χαλκιδιός, όπως ανέφερε, ζήτησε από τις αρµόδιες αρχές να του δοθεί η
δυνατότητα να διαθέσει χρήµατα από ίδιους πόρους, αλλά δεν έλαβε κάποια
απάντηση.
Ως ενδεδειγµένη άµεση και προσωρινή λύση, έως ότου δηµιουργηθεί µόνιµη δοµή
πρώτης υποδοχής, θεωρεί, τη λειτουργία κινητής µονάδας πρώτης υποδοχής και
την τοποθέτηση σκηνών σε κάποιο κτήµα στην ύπαιθρο, µακριά από το αστικό
κέντρο.
Επιπλέον, τονίσθηκε ότι ήρθε κλιµάκιο απ την υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής µε
επικεφαλής τον διευθυντή της και µηχανικούς, προκειµένου να διερευνηθεί η
δυνατότητα δηµιουργίας κέντρου υποδοχής στα 42 από τα 92 στρέµµατα της
µονάδας 148, στο Πυλί. Υπήρξαν, ωστόσο, αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία.
3. Συνάντηση µε Λιµενάρχη Κω
Το κλιµάκιο της Αρχής συναντήθηκε µε τον Λιµενάρχη της Κω, κύριο Μισπίνα και την
Υπολιµενάρχη, κυρία Πρέκα. και συζήτησαν για τα ζητήµατα που άπτονται της
αρχικής εισόδου των αλλοδαπών στο νησί. Ο κύριος Λιµενάρχης εστίασε στο
µέγεθος των αριθµών των εισερχοµένων αλλοδαπών µέσω Τουρκίας και στις
δυσκολίες που αναφύονται για τη διαχείρισή τους.
Ειδικότερα, επισηµάνθηκε η αλλαγή τακτικής των διακινητών, ως προς τα πλωτά
µέσα, που χρησιµοποιούν για τη µεταφορά των εισερχοµένων αλλοδαπών. Σήµερα σε αντίθεση µε τα προηγούµενα έτη, όπου χρησιµοποιούνταν µικρά ταχύπλοα-, οι
αλλοδαποί, κατά βάση Σύροι υπήκοοι, χρησιµοποιούν µεγάλα ξύλινα σκάφη ή
πλαστικές λέµβους χωρίς να παρευρίσκεται σε αυτά διακινητής. Έχει αυξηθεί ο
κίνδυνος αυτής της διαδικασίας, λόγω έλλειψης έµπειρων χειριστών. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, το 2014 είχαν συλληφθεί 36-38 διακινητές και είχαν
κατασχεθεί περίπου 60 ταχύπλοα, φέτος µόνο 2.
Στη συνέχεια, επισηµάνθηκε η υποστελέχωση της υπηρεσίας, η οποία βρίσκεται σε
επίπεδα κάτω του 50% των οργανικών θέσεων. Επίκεινται, όµως, αποσπάσεις και
µεταθέσεις που θα βελτιώσουν τη κατάσταση.
Οσον αφορά τη διαδικασία στο λιµεναρχείο, αυτή διαρκεί µια µέρα. Η καταγραφή και
µια απλή σωµατική έρευνα γίνεται στο λιµάνι ή στη συνέχεια στο Captain Elias, όπου
οδηγούνται οι αλλοδαποί. Η διαδικασία είναι χειρόγραφη οπότε δε χρειάζονται
σταθερή υποδοµή. Το πρόβληµα δηµιουργείται στο επόµενο στάδιο, κατά την
καταγραφή των αλλοδαπών στην Αστυνοµία.
Ο κύριος Λιµενάρχης, προτείνει µια απλοποιηµένη διαδικασία σύµφωνα µε την
οποία µετά την σύντοµη πρώτη καταγραφή απ´ το λιµενικό θα µπορούσαν όλοι να
µπουν σε ένα πλοίο και να πάνε σε κέντρο πρώτης υποδοχής στην ενδοχώρα όπως
έγινε άλλωστε µια εβδοµάδα πριν.
Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, υπάρχει εγκεκριµένο κονδύλι σίτισης
κρατουµένων, το οποίο διατίθετο όταν ο αριθµός των αλλοδαπών ήταν σχετικά
µικρός και αυτοί κρατούνταν στο χώρο του Λιµεναρχείου. Στις σηµερινές συνθήκες,
όπου ο αριθµός των αλλοδαπών, οι οποίοι διαµένουν στο «ξενοδοχείο» µπορεί να
φθάσει ακόµη και στα 1.600 άτοµα, δεν µπορούν να σιτισθούν από το παραπάνω
κονδύλι, διότι δεν µπορεί να γίνει αντιστοίχηση του σιτείου µε τον συγκεκριµένο
αλλοδαπό. Ως εκ τούτου, δεν µπορούν να εκδοθούν, νοµίµως, τα απαραίτητα
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δικαιολογητικά έγγραφα για την εκταµίευση της δαπάνης. Καθώς, µάλιστα, ο χώρος
δεν φυλάσσεται δεν είναι σαφές ποιοί αλλοδαποί είναι στην ευθύνη της αστυνοµίας
και ποιοι στην ευθύνη του λιµενικού τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
4 Συνάντηση µε δήµαρχο Κω
Ο δήµαρχος Γιώργος Κυρίτσης επισήµανε στους εκπροσώπους του Συνηγόρου του
Πολίτη ότι η Κως ήταν για χρόνια νησί µε ροή µεταναστών, αλλά όχι µε τους
σηµερινούς αριθµούς. Απ´ τον Σεπτέµβρη του 2014 που ανέλαβε τα καθήκοντά του,
διαπίστωσε αυξηµένη ροή και ζήτησε από τα αρµόδια υπουργεία να λάβουν µέτρα
καθώς, όπως ανέφερε, ο δήµος δεν έχει ούτε την αρµοδιότητα ούτε τους πόρους να
διαχειρισθεί το όλο θέµα.. Λίγες εβδοµάδες αργότερα συγκάλεσε σύσκεψη µε τον
έπαρχο, τον αστυνοµικό διευθυντή και τον λιµενάρχη, όπου διαπιστώθηκε ότι η
κατάσταση δεν είναι διαχειρίσιµη. Η αστυνοµία δεν έχει ικανή στελέχωση, η
ηλεκτρονική καταγραφή έχει µόνο δυο µηχανήµατα και παρουσιάζει προβλήµατα.
Σύµφωνα µε τον δήµαρχο, οι πιέσεις των τοπικών αρχών ανάγκασαν το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη να δώσει εντολή, το φθινόπωρο, όλοι οι µετανάστες να
οδηγηθούν από την Κω και τη Νίσυρο στο πλοίο για τον Πειραιά, ώστε να
ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής τους στην Αθήνα. Η παραπάνω πρακτική,
προκρίνεται από τον Κύριο ∆ήµαρχο ως η πλέον ενδεδειγµένη για την αποφόρτιση
του νησιού.
Ο δήµαρχος τόνισε ότι, απ´ τον Ιανουάριο και µετά, τα νούµερα των εισερχοµένων
αλλοδαπών είναι ασύλληπτα. Τον Μάρτιο, έστειλε επιστολή σε πρωθυπουργό,
υπουργούς και αρµόδιο κοινοτικό επίτροπο και τους περιέγραψε την κατάσταση.
Επικοινώνησαν µαζί του ο επίτροπος και ο αρχηγός ενός κόµµατος της
αντιπολίτευσης.
Ως προς την προσωρινή στέγαση των αλλοδαπών στο Captain Elias, ο δήµαρχος
σηµείωσε ότι αυτή έγινε χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή.
Οσον αφορά την πρόταση για τη µετατροπή πρώην στρατοπέδου στο Πυλί σε
χώρο πρώτης υποδοχής, ο δήµαρχος δήλωσε αντίθετος και έθεσε τον
προβληµατισµό του σχετικά την κάλυψη του κόστους µετατροπής, τη σίτιση και την
υγειονοµική φροντίδα των αλλοδαπών. Επισήµανε ότι αυτό που προτείνεται είναι
δίπλα σε ενεργό στρατόπεδο µε βαρύ οπλισµό και πυροµαχικά το οποίο θεωρεί ότι
δηµιουργεί ζητήµατα ασφαλείας.
Ο δήµαρχος επέµεινε ότι η καλύτερη διαδικασία είναι αφενός οι Σύριοι να µπορούν
να φεύγουν αµέσως για τον Πειραιά, προκειµένου να καταγράφονται στην Αθήνα
αφετέρου οι υπόλοιποι να µπορούν να φεύγουν κι αυτοί, σε σύντοµο χρόνο.
Το κλιµάκιο του Συνηγόρου εξήγησε στον δήµαρχο ότι η δηµιουργία κέντρου
πρώτης υποδοχής όχι µόνο είναι κάτι που προβλέπεται από τον νόµο αλλά µπορεί
να αποβεί και προς το συµφέρον της τοπικής κοινωνίας.
5. Συνάντηση µε εκπρόσωπο των «Γιατρών χωρίς Σύνορα»
Οι εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Πολίτη συναντήθηκε µε τον επικεφαλής του
κλιµακίου των Γιατρών χωρίς Σύνορα, το οποίο αποτελείται από 6 άτοµα µεταξύ των
οποίων µόνο δυο είναι γιατροί (πνευµονολόγος, δερµατολόγος), δυο µεταφραστές,
µια ψυχολόγος και ένας πολιτικός επιστήµων µε µεταπτυχιακό στις Πολιτικές Υγείας
και ∆ιαχείριση Κρίσεων στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ο τελευταίος είναι επικεφαλής
του κλιµακίου.
Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα το πρωί βρίσκονται στο κτίριο της αστυνοµικής διεύθυνσης
και απ το µεσηµέρι και µετά παρέχουν πρώτες βοήθειες και υπηρεσίες
συµβουλευτικής ιατρικής σε ένα δωµάτιο στο Captain Elias.
Οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα» έχουν προβεί σε σύνδεση του κτιρίου του Captain Elias
µε το κεντρικό δίκτυο παροχής νερού, έχουν βάλει και τέσσερα σηµεία παροχής
(βρύσες), και έχουν τοποθετήσει άλλες έξι τουαλέτες και ντους έξω από το κτίριο, τα
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οποία συνέδεσαν οι ίδιοι. Επιπλέον, τοποθέτησαν σκηνές στον προαύλιο χώρο και
καθάρισαν και περιέφραξαν την πισίνα που είχε γίνει σκουπιδότοπος. Καλύπτουν τα
έξοδα του οχήµατος που αδειάζει τους βόθρους ενώ ζητούν να συνδεθεί ο χώρος µε
το αποχετευτικό δίκτυο το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στο κτίριο. Επίσης, όπως
αναφέρθηκε, οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα» καθαρίζουν τουαλέτες και ντους.
Σύµφωνα µε την παρεχόµενη πληροφόρηση, έχουν παρατηρηθεί κρούσµατα ψώρας
και φυµατίωσης, ενώ εάν προκύψει περιστατικό που χρειάζεται περαιτέρω φροντίδα,
το παραπέµπουν στο νοσοκοµείο. ∆εν τηρείται ιατρικός φάκελος, κρατείται όµως
αρχείο περιστατικών. Οι µετανάστες είναι κατά κανόνα υγιείς όταν έρχονται στη
χώρα. Αυτά που διαπιστώνουν είναι κατά κανόνα κάποια χρόνια νοσήµατα, όπως
διαβήτης, άσθµα σε παιδιά, κάποια καρδιολογικά προβλήµατα, µόνιµοι πόνοι,
ορθοπεδικά, κλπ. Έχουν καταγράψει κάποιες δερµατολογικές παθήσεις, λοιµώξεις
του άνω αναπνευστικού, και το τελευταίο διάστηµα υπήρξαν και κάποια περιστατικά
ψώρας.
Όπως επισηµάνθηκε, στο κτίριο, του οποίου την ευθύνη δεν έχει αναλάβει
οποιοσδήποτε κρατικός φορέας «έρχονται άνθρωποι υγιείς και φεύγουν µε
προβλήµατα υγείας», λόγω των συνθηκών που επικρατούν σε αυτό.
Τέλος, σηµειώθηκε η έλλειψη οποιουδήποτε screening ευαλωτότητας.
6. Συνάντηση µε εκπρόσωπο δικτύου αλληλεγγύης
Ο κύριος Γιώργος Χαρτοφίλης είναι συντονιστής της συλλογικότητας «ΑλληλεγγύηΚως». Η παραπάνω συλλογικότητα ασχολείται µε σίτιση, ιµατισµό, είδη ατοµικής
υγιεινής, κλινοσκεπάσµατα και καθαρισµό κλινοσκεπασµάτων, καθώς και του χώρου
του Captain Elias, κάθε Κυριακή σε συνεργασία µε τους αλλοδαπούς.
Όπως τονίσθηκε, οι πολλές αφίξεις ξεκίνησαν απ´ τον Μάρτιο του 2015. Στην αρχή
οδηγούσαν τους αλλοδαπούς στο λιµάνι, στη συνέχεια, κατόπιν τοπικών
αντιδράσεων, µεταφέρονται στο «ξενοδοχείο».
Το Μ. Σάββατο, καθάρισαν τον χώρο οι ίδιοι οι εθελοντές και την Τρίτη του Πάσχα
µπήκαν οι πρώτοι αλλοδαποί. Μετά έγιναν κάποιες ενέργειες και εργασίες κυρίως
από το επαρχείο.
Στις 25 Μαΐου ξέσπασε πυρκαγιά και στη συνέχεια
ενεργοποιήθηκαν ως συλλογικότητα. Στις 31 Μαΐου έκαναν απογραφή στο
«ξενοδοχείο» όπου ανεβρέθηκαν 50 γυναίκες, 50 παιδιά και 250 άντρες. Μια
εβδοµάδα µετά ο αριθµός ήταν ο ίδιος. Από εκεί κι έπειτα µειώθηκε ο αριθµός.
Οι εθελοντές φροντίζουν για την συγκέντρωση και διανοµή, καθηµερινά, του
φαγητού, το οποίο παρέχεται από δέκα ξενοδοχεία και ανέρχεται σε 400 µε 450
µερίδες φαγητό. Το ψωµί το λαµβάνουν δωρεάν απ´ τους φούρνους.
Όπως αναφέρθηκε, εάν δεν υπάρξουν άµεσα µέτρα από την Πολιτεία για τη σίτιση
των αλλοδαπών, θα υπάρξει µεγάλο πρόβληµα, µετά την πάροδο του καλοκαιριού,
όπου τα ξενοδοχεία κλείνουν.
Τέλος επισηµάνθηκε ότι συνεργάζονται στενά µε τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα και
την Ύπατη Αρµοστεία.
7. Επίσκεψη στο Captain Elias
Το εγκαταλελειµµένο κτίριο του πρώην ξενοδοχείου, περιοχή Λάµπη, 5 χλµ
ανατολικά της πόλης της, λειτουργεί ως άτυπος χώρος προσωρινής στέγασης χωρίς
όµως να διαθέτει την απαραίτητη υποδοµή. Ο χώρος είναι ακατάλληλος για διαβίωση
λόγω εγκατάλειψης και βανδαλισµών και ιδίως µετά την πρόσφατη πυρκαγιά. ∆εν
υπάρχει σύνδεση µε ηλεκτρικό ρεύµα, ο βόθρος δεν έχει συνδεθεί µε το δίκτυο
αποχέτευσης και αδειάζει µόνο χάρις στην παρέµβαση των «Γιατρών Χωρίς
Σύνορα», οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει στον εξωτερικό χώρο παροχές πόσιµου
νερού, τουαλέτες και έξι ντους. Τα παράθυρα του ισογείου έχουν καταστραφεί
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ολοσχερώς, ο χώρος καθαρίζεται από εθελοντές οι οποίοι επίσης φροντίζουν όσο
µπορούν για κλινοσκεπάσµατα.
Οι τοπικές αρχές περιορίζονται στην παρουσία ενός φύλακα, αστυνοµικού ή
λιµενικού µε πολιτικά, έξω από το προαύλιο του πρώην ξενοδοχείου.
Οι αλλοδαποί κοιµούνται σε στρώµατα στο πάτωµα στα δωµάτια, στις αίθουσες και
τους διαδρόµους του ισογείου και σε αντίσκηνα στο προαύλιο του ξενοδοχείου.

ΙΙΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Oπως καταδείχθηκε από την επίσκεψη κλιµακίου του Συνηγόρου του Πολίτη στην
Κω, η Πολιτεία φαίνεται να αδυνατεί να διαχειρισθεί αποτελεσµατικά τις ιδιαίτερα
αυξηµένες µεταναστευτικές ροές, οι οποίες πλέον, µετά τις ανθρωπιστικές κρίσεις
στη Συρία, το Ιράκ και αλλού, αποτελούνται από ανθρώπους, οι οποίοι χρήζουν
διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά και άλλες ευάλωτες οµάδες)
Στην Κω, όπως και στα περισσότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εισρέουν σε
καθηµερινή βάση δεκάδες αλλοδαποί µέσω της θάλασσας από την Τουρκία. Την
ευθύνη διαχείρισης των ανθρώπων αυτών, µετά τη σύλληψή τους στη θάλασσα και
για τις πρώτες ώρες ή ηµέρες, έχει το Λιµενικό Σώµα. Μετά τη σύνταξη της
δικογραφίας και το πέρας του ποινικού σκέλους, οι αλλοδαποί οδηγούνται σε
εγκαταλελειµµένο ξενοδοχείο, του οποίου την εποπτεία δεν αναλαµβάνουν οι
λιµενικές ή αστυνοµικές αρχές. Απουσιάζει οποιοδήποτε σύστηµα πρώτης
υποδοχής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και εγγυήσεις που τίθενται από τις
θεσµικές διατάξεις (ν.3907/2011), καθώς και συντονιστικό όργανο, ικανό να δώσει
κατευθύνσεις για τη διαχείριση του όλου ζητήµατος.
Ειδικότερα:
-Απουσιάζει οποιαδήποτε κρατική δοµή πρώτης υποδοχής, ενώ οι υφιστάµενες
εγκαταστάσεις υποδοχής είναι ακατάλληλες, καθώς είτε πρόκειται για περιορισµένης
δυναµικότητας και ακατάλληλα για πολυήµερη διαµονή κρατητήρια στην αστυνοµική
διεύθυνση είτε για τον άτυπο χώρο προσωρινής διαµονής στο εγκαταλελειµµένο και
χωρίς υποδοµές πρώην ξενοδοχείο Captain Elias, έξω από την πόλη της Κω.
∆ηµόσια κτίρια και εγκαταστάσεις που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως χώροι
πρώτης υποδοχής αυτή τη στιγµή δεν υφίστανται, αναζητείται όµως λύση στην
µετατροπή πρώην στρατοπέδου. Με αυτή την πρόταση διαφωνεί ο δήµος.
- Η αδυναµία των τοπικών αρχών να βρουν τρόπο να καλύψουν τις ανάγκες των
αλλοδαπών είναι από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που διαπίστωσε το κλιµάκιο. Ένα
µέρος των αναγκών σίτισης καλύπτεται αποκλειστικά από την εθελοντική προσφορά
τοπικών ξενοδόχων, οι οποίοι σε συνεργασία µε το δίκτυο αλληλεγγύης συσκευάζουν
και διανέµουν περίπου 400-450 µερίδες την ηµέρα. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα γεύµα
την ηµέρα για όσους βρεθούν στο σηµείο διανοµής στο Captain Elias, ενώ οι άλλοι
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σιτίζονται είτε από τη φιλανθρωπία ιδιωτών είτε (κυρίως οι Σύριοι) µε δικούς τους
πόρους.
- Κλινοσκεπάσµατα και ρούχα παρέχονται, όποτε υπάρχουν, από τη συλλογικότητα
Αλληλεγγύη-Κως και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις.
- Το βάρος του υγειονοµικού ελέγχου των αλλοδαπών πέφτει στους Γιατρούς χωρίς
Σύνορα που διενεργούν το πρώτο ιατρικό screening τόσο στην αστυνοµική
διεύθυνση όσο και στο Captain Elias. Το νοσοκοµείο ασχολείται µόνο µε επείγοντα
περιστατικά.
- Τις ηµέρες της αυτοψίας η διαδικασία διεκπεραιωνόταν εντός διαστήµατος που
µπορούσε να φτάσει και να ξεπεράσει τις 10 ηµέρες µέχρι να αναχωρήσουν οι
αλλοδαποί για τον Πειραιά.
- Παρατηρείται ελλιπής στελέχωση των αστυνοµικών και λιµενικών αρχών, καθώς και
ελλιπής υλικοτεχνική υποδοµή
- Είναι σαφής η απουσία κάποιου συντονιστικού οργάνου, ενώ οι τοπικές αρχές δεν
φαίνεται να µπορούν να αντιµετωπίσουν µε αποτελεσµατικότητα την κατάσταση και η
συνεργασία τους µοιάζει περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική (π.χ. η µη σίτιση των
αλλοδαπών λόγω αδυναµίας διεκπεραίωσης της δαπάνης για σίτιση). Ο δήµος και το
επαρχείο δεν έχουν πειστεί ότι είναι σκόπιµο να δηµιουργηθούν στην Κω
εγκαταστάσεις πρώτης υποδοχής και επιθυµούν την άµεση αναχώρηση των
αλλοδαπών µε πλοίο ώστε να καταγράφονται στην Αθήνα.
- Ένα µεγάλο κοµµάτι των αναγκών των αλλοδαπών, αλλά και της διαδικασίας
υποδοχής καλύπτεται από τους εθελοντές µη κυβερνητικών οργανώσεων και του
δικτύου αλληλεγγύης, καθώς και της Υπατης Αρµοστείας, χωρίς τη βοήθεια των
οποίων η κατάσταση θα ήταν εκτός ελέγχου.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015

Οι διενεργήσαντες την αυτοψία
Ελένη Κουτρούµπα
Μανώλης Λασκαρίδης
Ελενα Μάρκου
Γιάννης Μπούτσαλης
∆ηµήτρης Χορµοβίτης
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