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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ κατά την ετήσια έκθεση 2017 για την κράτηση, κατέγραψε 83 ανήλικους
πρόσφυγες/ μετανάστες με έκδοση απόφασης επιστροφής και εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α
(Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών), καθώς και ανήλικους που διαθέτουν
έγγραφα παραμονής, αλλά κρατούνται με την αιτιολογία της «προστατευτικής φύλαξης»
(ΑΡΣΙΣ, 2017:8)1.Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Δεκέμβριο του 2018 εκτιμά
με βάση τις παραπομπές που είχαν γίνει, ότι τα ασυνόδευτα παιδιά ήταν 3.741, εκ των
οποίων 86 βρίσκονταν σε προστατευτική φύλαξη, 552 αντιμετώπιζαν έλλειψη στέγασης,
258 βρίσκονταν σε άτυπη στέγαση, 701 διέμεναν σε ΚΥΤ, 260 σε safe zones και 183 σε
ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας. Οι υπόλοιπες/υπόλοιποι ανήλικοι έμεναν σε ξενοδοχεία, δομές
φιλοξενίας και διαμερίσματα (ΕΚΚΑ, 2018). Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση της OXFAM
παρατηρείται ότι ανήλικα παιδιά κρατούνται ως ενήλικες ή διαμένουν μαζί με ενήλικες, λόγω
αμφισβήτησης της ηλικίας που έχουν δηλώσει και αυτό συμβαίνει μέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία διακρίβωσης (Oxfam, 2019: 3-10).
Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, η μελέτη που ακολουθεί σκοπεύει να εστιάσει σε
πρακτικές σύγχρονου εγκλεισμού, που αφορούν παιδιά πρόσφυγες/μετανάστες. Παρά την
αναγνώριση της ευαλωτότητας όσων εντάσσονται στην παιδική ηλικία έως και 18 ετών,
παρατηρείται η υλοποίηση μέτρων, που αφενός αναγνωρίζει τα δικαιώματα του παιδιού
αλλά ταυτόχρονα σε κάποιες περιπτώσεις μετατρέπει την εξαίρεση σε κανόνα τιμωρίας. Η
εφαρμογή μιας τέτοιας δημόσιας πολιτικής χαρακτηρίζεται πολλές φορές από λογική
ασυμβατότητα με αντιφατικές πρακτικές εναλλασσόμενων μηνυμάτων προς το παιδί.
Ουσιαστικά, την ίδια στιγμή που ένα παιδί μπαίνει σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης,
προκειμένου να διασφαλιστεί το συμφέρον του από ένα περιβάλλον που ενέχει κινδύνους,
την ίδια στιγμή η ενέργεια αυτή δύναται να αποτελεί τιμωρία για το ίδιο, στις περιπτώσεις
δηλαδή που κρατείται σε αστυνομικά τμήματα ή σε κλειστά κέντρα κράτησης. Σε κάθε
περίπτωση, ωστόσο το παιδί αισθάνεται ότι κινδυνεύει. Τίθεται στο τέλος να ανιχνεύσει
κανείς παράλληλα αν η δημόσια πολιτική που εφαρμόζεται ενέχει εκείνα τα στοιχεία

Κλιμάκια της ΆΡΣΙΣ μόνο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κατέγραψαν 353 ασυνόδευτα ανήλικα που βρίσκονταν σε προστατευτική
φύλαξη για το έτος, 2017, 733 για το έτος 2018, ενώ για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος έως Ιούνιος 2019 ο αριθμός των ασυνόδευτων
παιδιών ανέρχεται στα 233. parallaxi, (05.09.2019), Λύση έδωσε η ΑΡΣΙΣ στο σοβαρό πρόβλημα σίτισης των προσφυγόπουλων σε
προστατευτική φύλαξη. Ανακτήθηκε 06.09.2019 από https://parallaximag.gr/epikairotita/ellada/lysi-edose-arsis-sto-sovaro-provlima-sitisiston-prosfygopoulon-se-kathestos-prostateftikis-fylaksis
1
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τακτικής, που δεν διστάζει να αντιμετωπίζει ένα παιδί διαφορετικής φυλής, καταγωγής,
θρησκείας ως εργαλείο διαχείρισης ροών.
Στην παρακάτω μελέτη θα χρησιμοποιηθεί ενισχυτικά, εκτός από έννοιες του έργου των
Foucault, Arendt, Bloch και του Agamben, το μεθοδολογικό εργαλείο περί εκλεκτικής
συγγένειας του Μ.Weber, προκειμένου να ανιχνευθεί η σχέση ανάμεσα

σε προσωρινή

κράτηση στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου και σε προστατευτική φύλαξη, ως διοικητικό
μέτρο κατά τη διαχείριση των συνόρων λόγω αύξησης της μεταναστευτικής ροής στην
ελληνική πραγματικότητα. Το μεθοδολογικό αυτό εργαλείο υποδηλώνει μια εσωτερική
συσχέτιση, χωρίς να αποτυπώνει κάποιον εξωτερικό δεσμό ή μια συνάφεια αιτίαςαποτελέσματος μεταξύ των δύο μέτρων, δηλαδή της προσωρινής κράτησης και της
προστατευτικής φύλαξης. Ουσιαστικά, οι σχέσεις που σκιαγραφούν δεν εγκλωβίζονται σε
αναγωγισμούς, αλλά αποτυπώνονται στη βάση κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.
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Κεφάλαιο Ι
I.α.Κράτηση
H Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία τέθηκε
σχηματικά σε «ουσιαστική» εφαρμογή στην Ελλάδα το 1985 (Ν. Αλιβιζάτος, 2002, 1-4)2, με
το άρθρο 5 κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5§1 αναφέρεται ότι «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην
ελευθερία και την ασφάλεια. Κανένα πρόσωπο δεν στερείται την ελευθερία του εκτός από
συγκεκριμένες περιπτώσεις και σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία». Στην υπόθεση Bozano
(Υπόθεση Bozano v. France,1986:18) διευκρινίζεται ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει να
προστατεύει την ασφάλεια και την προσωπική ελευθερία του ατόμου από κάθε αυθαίρετη
παρέμβαση δημόσιας αρχής, η οποία ποικίλει κάθε φορά ανάλογα με τον τύπο κράτησης
(Υπόθεση Saadi v. The United Kindom, 2008: 26). Στην υπόθεση Saadi (Υπόθεση Saadi v.
The United Kindom, 2008:26) επισημαίνεται ότι οι πράξεις αυθαιρεσίας παραβιάζουν
κάποιες αρχές, οι οποίες καθορίζονται νομολογιακά, όπως, αν υπάρχει στοιχείο κακής
πίστης ή εξαπάτησης από τις αρχές, αν δεν υφίσταται σχέση μεταξύ του λόγου, του χώρου
και των συνθηκών κράτησης, αν η αιτιολόγηση της απόφασης περί κράτησης αποτελεί
εκτίμηση αυθαιρεσίας, κατά πόσο η κράτηση και η διάρκεια αυτής ικανοποιεί την επίτευξη
του δηλωμένου σκοπού.
Οι προϋποθέσεις στέρησης ελευθερίας, σύμφωνα με το άρθρο 5§1 ΕΣΔΑ, εξαντλούνται
στους λόγους που απαριθμούνται (αρθ5§1α-στ), εκ των οποίων στην παράγραφο 1δ
ορίζεται η κράτηση ανηλίκου είτε για την επιτήρηση της ανατροφής του δηλαδή σε
αναμορφωτικό ίδρυμα ή κλινική, είτε για να παραπεμφθεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής.
Ωστόσο, στην υπόθεση Mubilanzila Mayeka και Kaniki Mitunga (Υπόθεση Mubilanzila
Mayeka και Kaniki Mitunga v. Belgium, 2007: 33) αναφέρεται ότι το άρθρο 5§1δ, δεν
εξαντλεί το περιθώριο των περιπτώσεων εκείνων που επιτρέπουν την κράτηση ανηλίκων. Η
κράτηση ανηλίκου απαιτεί ρητά εντολή, η οποία μπορεί να είναι δικαστική ή ακόμη και να
ενεργοποιηθεί από διοικητική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού
(Υπόθεση Rahimi v. Grece, 2011:39, 40). Στην απόφαση Thimothawes (Υπόθεση
Thimothawes v. Belgique, 2017: 21 ), επισημαίνεται η υποχρέωση των κρατών μελών να
Η ΕΣΔΑ κυρώθηκε από την Ελλάδα μαζί με το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο με ν. 2329/1953, αλλά τέθηκε σε ισχύ εκ νέου με ν.δ.
53/1974, λόγω του δικτατορικού καθεστώτος ( 1967-1974) που κατήγγειλε την Σύμβαση. Ο κ Αλιβιζάτος επισημαίνει τη συγκεκριμένη
ημερομηνία, καθώς την περίοδο από το 1974 έως και το 1985, καμιά ελληνική υπόθεση δεν απασχόλησε τα ελεγκτικά όργανα.
2
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εκτιμούν την διάσταση της ευαλωτότητας των παιδιών, προκειμένου να αποκλείεται η
πρακτική της κράτησης.
Η ευαλωτότητα αφορά εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο
και χρήζουν άμεσα προστατευτικού πλαισίου εγγυήσεων, όπως παιδιά, άτομα με αναπηρία,
με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα, έγκυες, ηλικιωμένες/νοι, όσες/
όσοι πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, σοβαρές ασθένειες ή έχουν υποστεί κακοποίηση.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μια μικρή αναφορά στην υπόθεση Popov (Υπόθεση
Popov v France, 2012:25), στο πλαίσιο της οποίας καταγράφεται ότι οι αρχές υποχρεούνται
να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για όλα τα παιδιά, καθώς η ευαλωτότητα
δεν εξαντλείται σε όσες/όσους αναγνωρίζονται ως ασυνόδευτοι, αλλά και σε όσες/όσους
συνοδεύονται από τους γονείς τους ή από ενήλικα άτομα που φέρουν την ευθύνη τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, «Κανένα πρόσωπο δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια,
σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία». Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δεν δίνει έμφαση μόνο στην προστασία έναντι της
κρατικής βίας, αλλά και στην θετική υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια όσων είναι σε κράτηση. Στις υποθέσεις Rahimi (Υπόθεση Rahimi v.
Grece, 2011:39), Husein (Υπόθεση Husein v. Grece, 2013:17,18) Mohamad (Υπόθεση
Mohamad v. Grece,2015:7,18) γίνεται αναφορά στις άσχημες συνθήκες κράτησης, ωστόσο
παρατηρήθηκε ότι δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο να παρθούν λιγότερο δραστικά μέτρα που
θα αρκούσαν για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σύμφωνα με το άρθρο 16
§1της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, «κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
εμποδίζει σε οποιαδήποτε εδαφική περιοχή της δικαιοδοσίας του άλλες πράξεις σκληρής,
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας που δεν συνιστούν βασανιστήρια,
όταν αυτές οι πράξεις γίνονται ή υποκινούνται ή διαπράττονται με τη συναίνεση ή ανοχή
ενός δημόσιου υπάλληλου ή άλλου προσώπου που ενεργεί με επίσημη ιδιότητα». Επίσης,
το άρθρο 10 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (κύρωση με
ν2462/1997) ορίζει ότι «Κάθε πρόσωπο που στερείται της ελευθερίας του αντιμετωπίζεται
με ανθρωπισμό και σεβασμό της εγγενούς ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι κατηγορούμενοι,
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, διαχωρίζονται από τους καταδίκους και υπόκεινται σε
διαφορετική αντιμετώπιση, όπως αρμόζει στο καθεστώς τους ως υποδίκων. Οι ανήλικοι
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κατηγορούμενοι διαχωρίζονται από τους ενηλίκους και η περίπτωσή τους κρίνεται το
συντομότερο δυνατόν».
Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο άρθρο 2§1, δεσμεύει τα
συμβαλλόμενα κράτη «να σέβονται τα δικαιώματα του παιδιού, χωρίς καμιά διάκριση φυλής,
χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων ή της εθνικής,
εθνοτικής, κοινωνικής καταγωγής, της περιουσιακής τους κατάστασης ή οποιασδήποτε
άλλης κατάστασης». Επίσης, στο άρθρο 9§1 της ίδιας Σύμβασης τα συμβαλλόμενα κράτη
υποχρεούνται να ενεργοποιούν τους μηχανισμούς προστασίας της ιθαγένειας, του ονόματος
και των οικογενειακών σχέσεων και να αντιμετωπίζουν, κατά το άρθρο 10§1, την
οικογενειακή επανένωση με ανθρωπισμό και ταχύτητα . Ωστόσο στο άρθρο 37,
διευκρινίζεται ότι «Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες
σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση…και κανένα να μην στερείται
την ελευθερία του κατά τρόπο παράνομο ή αυθαίρετο. Η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση
ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να μην αποτελεί παρά έσχατο μέτρο και
να είναι μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας».

Ι.β..Εναλλακτικές μορφές κράτησης
Η κράτηση αποτελεί κατά το ποινικό δίκαιο ποινή στέρησης ελευθερίας, αλλά ταυτόχρονα
γίνεται λόγος πλέον και για εναλλακτικές μορφές κράτησης, ενώ στη νομολογία του ΕΔΔΑ
χρησιμοποιούνται όροι όπως ελαφρά σύλληψη, επιβαρυντική σύλληψη ή αυστηρή σύλληψη
κα

(Σισιλιανός

Λινός-

Αλέξανδρος,

2017:169).Οι

εναλλακτικές

μορφές

κράτησης

προσφύγων/ μεταναστών δεν αποτελούν νομικώς προσδιορισμένη έννοια αλλά σύμφωνα
με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ πολιτική και πρακτική διαχείρισης της αυξανόμενης ροής
με όρους περιορισμού της ελευθερίας τους (UNHCR, Detention Guidelines, 2012: 9), και
εξακολουθούν να βασίζονται σε μεθόδους ελέγχου και τιμωρίας. Μια οποιαδήποτε μορφή
εναλλακτικής κράτησης δηλαδή, περικλείει κάποια μορφή περιορισμού της ελευθερίας.
Ωστόσο,

έχει παρατηρηθεί ότι οποιαδήποτε μείωση στον αριθμό των αφίξεων δεν

συνδέεται επ’ουδενί με την κράτηση ή με αντίστοιχα μέτρα περιορισμού της ελευθερίας
(UNHCR,

Beyond

Detention,

2012:

5),

διαψεύδοντας

την

αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων μέτρων και σωστής διαχείρισης.
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ρητορεία

περί

Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών κράτησης αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών,
ιδίως όσων υιοθέτησαν την Οδηγία Επιστροφών και την αναθεωρημένη Οδηγία περί
Υποδοχής,

προκειμένου μεταξύ άλλων να διασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών

δικαιωμάτων. Ωστόσο, συχνά παρατηρείται ότι οι εναλλακτικές μορφές κράτησης συνιστούν
εναλλακτικές μορφές έκτισης ποινής, με αδίκημα που αφορά την παράνομη είσοδο ή
διαφορετικά τη μη νόμιμη διαμονή (Υπόθεση Amuur v. France, 1996:21) και εμποδίζουν την
πρόσβαση στη διαδικασία αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα (Υπόθεση Amuur v.
France, 1996:22).Συγκεκριμένα, στην απόφαση του ΕΔΔΑ

(Υπόθεση H.A et Autres c.

Grece, 2019) αναφέρεται ότι η τοποθέτηση των παιδιών σε αστυνομικά τμήματα και σε
συνοριακά φυλάκια μέχρι την ανεύρεση κατάλληλου χώρου φιλοξενίας, μπορεί να θεωρηθεί
στέρηση ελευθερίας και αποτελεί εξευτελιστική αντιμετώπιση, παρόλο που εφαρμόστηκε
στο πλαίσιο της προστατευτικής φύλαξης3. Στο ίδιο πνεύμα, το ΕΔΔΑ υποστηρίζει στην
υπόθεση Efremidze (Υπόθεση Efremidze c. Grece, 2011: 18) ότι απαράδεκτες συνθήκες
κράτησης με απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση επιβάλλονται σε άτομα που δεν έχουν
διαπράξει κανένα άλλο έγκλημα παρά μόνο αυτό της παράτυπης διαμονής.
Οι εναλλακτικές μορφές κράτησης ποικίλουν και συμπεριλαμβάνουν την διοικητική κράτηση,
το καθεστώς προσωρινής φύλαξης, τη διαμονή σε ανοιχτές δομές υποδοχής/ φιλοξενίας,
τον περιορισμό σε ζώνη διέλευσης αεροδρομίου, σε πλοίο, σε συνοριακή περιοχή, την
ηλεκτρονική σήμανση μέσω ειδικών συσκευών, όπως συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, την
παράδοση εγγράφων (πχ. στην Σουηδία), την υποχρεωτική εμφάνιση κατά διαστήματα
ενώπιον αστυνομικών αρχών(πχ. στη Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία) (A.
Bloomfield, E.Tsourdi, J.Petin, 2015:89) ακόμη και τον περιορισμό στην ελεύθερη
μετακίνηση. Στην υπόθεση Guzzardi (Υπόθεση Guzzardi v. Italy, 1980:30,31) το ΕΔΔΑ
υπογραμμίζει ότι η στέρηση ελευθερίας μπορεί να επέλθει με διαφορετικούς τρόπους, αν
λειτουργήσουν σωρευτικά και συνδυαστικά προς αυτή την κατεύθυνση κάποιοι παράγοντες,
μετατρέποντας ένα μέρος σε «ανοιχτή φυλακή». Επίσης, το ΕΔΔΑ επισημαίνει στην
υπόθεση Nolanand K. v. Russia (Υπόθεση Nolanand K. v. Russia, 2009:25) ότι η στέρηση
ελευθερίας ακόμη και αν λάβει χώρα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να θεωρηθεί
κράτηση.

Η απόφαση του ΕΔΔΑ στηρίχθηκε και στην επιστολή που απέστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη, στην οποία καταγράφεται μεταξύ άλλων
ότι τους τρεις πρώτους μήνες του 2016, στην Ελλάδα είχαν εισέλθει χωρίς νόμιμα έγγραφα 1.150 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ενώ η
δυναμικότητα στους χώρους φιλοξενίας έφτανε μόλις τους 432. Συνεπώς, πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι εν τέλει διέμειναν στα αστυνομικά
τμήματα υπό τη μορφή προστατευτικής φύλαξης. Ανακτήθηκε 06.09.2019 από https://www.synigoros.gr/resources/docs/20190424synopsi.pdf
3
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Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η στέρηση ή ο περιορισμός της ελευθερίας διαφέρει ως προς την
ένταση εφαρμογής της διαχείρισης και όχι ως προς την ουσία, την καταστρατήγηση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι εναλλακτικές μορφές κράτησης αφορούν και τις περιπτώσεις
ευαλωτότητας, όπως τα ανοιχτά κέντρα υποδοχής τα οποία δε διαθέτουν τις κατάλληλες
προδιαγραφές λειτουργίας και υποδομές, εξειδικευμένες στο πεδίο της παιδικής
προστασίας. Αντίθετα, μάλιστα η έλλειψη των δομών αυτών δικαιολογεί την πρακτική της
κράτησης

παιδιών,

ενισχύοντας

τη

ρητορεία

περί

εγκληματοποίησης

παιδιών

προσφύγων/μεταναστών. Στη περίπτωση που το ενδιαφέρον μετατοπιστεί από τις
«παραβατικές» ενέργειες των ανηλίκων προς τις ουσιαστικές ανάγκες τους και την
προστασία τους, τότε τα παιδιά (πρόσφυγες, μετανάστες,) εξ ορισμού δεν μπορεί να
τίθενται υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης. Συνεπώς, δεν υφίσταται το ζήτημα των
εναλλακτικών μέτρων κράτησης, αλλά αναδεικνύεται η αναγκαιότητα δημιουργίας
εναλλακτικού πλαισίου προστασίας αντί της κράτησης.

Ο Ashgar S., 14 χρονών αναφέρει:
«Όλοι ήταν μεγαλύτεροι από μένα… Ήμουν ολομόναχος. Φοβόμουν πολύ ότι θα μου κάνουν
κακό… Στο Αφγανιστάν, δεν είχα πάει ποτέ φυλακή, αλλά ήρθα σε αυτήν τη χώρα και
φυλακίστηκα. Φοβόμουν πολύ. Άρχισα να κλαίω» (Human Rights Watch, 2016:22).
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Κεφάλαιο ΙΙ
ΙΙ.α.Προσωρινή κράτηση- Προστατευτική φύλαξη
Η προσωρινή κράτηση αποτελεί επαχθές μέτρο δικονομικού καταναγκασμού και ορίζεται ως
η δυνατότητα επιβολής εγκλεισμού ή περιοριστικών όρων στον ανήλικο κατά το στάδιο της
προδικασίας υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προκύψει σοβαρές ενδείξεις ενοχής του
ανήλικου κατηγορούμενου (Χ. Δημόπουλος, Κ. Κοσμάτος, 2017:312,313). Οι διατάξεις
αυτές αφορούν ανήλικο κατηγορούμενο, ο οποίος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος
της ηλικίας του και η πράξη που ενδεχομένως έχει διαπράξει εμπεριέχει στοιχεία βίας,
στρέφεται κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας ή τελείται κατ’ επάγγελμα ή κατ’
εξακολούθηση και γι΄αυτό τιμωρείται στο νόμο με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών.
Ορίζεται ωστόσο, ως ανώτατο χρονικό όριο προσωρινής κράτησης το διάστημα των έξι
μηνών, χωρίς να σημειώνεται οποιαδήποτε περίπτωση παράτασης (Κώδικας Ποινικής
Δικονομίας, 4620/2019, αρ287, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4637/2019.
Παράλληλα, κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠοινΔ), το ένταλμα της προσωρινής
κράτησης πρέπει να στηρίζεται σε εμπεριστατωμένη έκθεση, η οποία να τεκμηριώνει για
ποιο λόγο τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν κρίνονται κατάλληλα προς εφαρμογή
(Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 4620/2019, αρ287, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το
Ν.4637/201). Για την κατ’ εξαίρεση επιβολή της προσωρινής κράτησης στους ανηλίκους
εκτός από την ειδική έκθεση αιτιολόγησης της απόφασης, επισημαίνεται ότι δεν αρκεί μόνο
η βαρύτητα της πράξης που τέλεσε ο ανήλικος, ούτε μόνο η παράβαση των εκάστοτε
περιοριστικών όρων που του επιβλήθηκαν, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί αν προκύπτει το
ενδεχόμενο φυγής (Χ. Δημόπουλος, Κ. Κοσμάτος, 313). Ειδικότερα, «μόνο αν ο
κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει
κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν
υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για
παραβίαση περιορισμών διαμονής και από τη συνδρομή των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει
σκοπός η φυγή του ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανόν,
όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες
πράξεις, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα» (Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 4620/2019,
αρ286, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4637/2019). Το άρθρο 296ΚΠοινΔ,
τονίζει ότι εκτός από την περίπτωση φυγής, το περιθώριο αντικατάστασης των περιορισμών
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ελευθερίας με προσωρινή κράτηση δύναται να συμβαίνει και όταν ο κατηγορούμενος δεν
εμφανίζεται στον ανακριτή ή στο δικαστήριο ή όταν δεν δηλώσει την μεταβολή κατοικίας του
(Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 4620/2019, αρ296, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το
Ν.4637/2019).
Στο πλαίσιο της διαχείρισης της μεταναστευτικής πολιτικής έχουν υιοθετηθεί τέσσερεις
βασικές μορφές της κράτησης:


η κράτηση κατά την παράτυπη είσοδο στο ελληνικό έδαφος



η κράτηση κατά την παράτυπη διαμονή



η κράτηση του αιτούντος άσυλο και



η κράτηση κατά τη διαδικασία επιστροφής.

Συγκεκριμένα, παιδιά πρόσφυγες/ μετανάστες βρίσκονται σε «προστατευτική» φύλαξη είτε
στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης( ΑΡΣΙΣ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες,
Human Rights 360, 2018:10), είτε σε αστυνομικά τμήματα (λιμενικούς χώρους, συνοριακά
τμήματα) είτε σε Προαναχωρητικά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.)είτε στους
Ειδικούς Χώρους Παραμονής (ΕΧΠΑ)4. Κατά το άρθρο 118 του Π.Δ 141/91 (ΦΕΚ Α΄ 58/30.04.1991) «σε προστατευτική φύλαξη τίθενται πρόσωπα τα οποία λόγω ηλικίας, ή
ψυχικής ή πνευματικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται, είναι επικίνδυνα στη δημόσια
τάξη ή εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Σε προστατευτική φύλαξη τίθενται, μέχρι την
παράδοσή τους στους οικείους τους, ιδίως: ανήλικοι που εκούσια ή ακούσια έχουν
εξαφανιστεί, ψυχοπαθείς, μεθυσμένοι. Η προστατευτική φύλαξη δεν θεωρείται σύλληψη
υπαγόμενη στις διατάξεις του ΚΠοινΔ. Τα πρόσωπα που τίθενται σε προστατευτική φύλαξη
δεν κλείνονται στο κρατητήριο, εκτός αν δεν μπορεί να αποτραπούν με άλλο τρόπο οι
κίνδυνοι που προκαλούν στον εαυτό τους ή τους άλλους. Για τη θέση προσώπου σε
προστατευτική

φύλαξη

συντάσσεται

έκθεση

που

υποβάλλεται

στον

Εισαγγελέα

πλημμελειοδικών και γίνεται σχετική εγγραφή στο βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων. Στην
έκθεση αναγράφονται εκτός των άλλων ο λόγος της προστατευτικής φύλαξης και ο χρόνος
έναρξης και λήξης αυτής».

Οι χώροι κράτησης κατά την υποδοχή είναι τα ΚΥΤ και ο περιορισμός έχει της ελευθερίας έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα ή δυνητικό κατά
την διαδικασία εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας και κατά τη διαδικασία επιστροφής (Ν 4375/2016, Ν.3907/2011) (Μ.Ν. Μαρούδα,
2016:268).
4
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Η εφαρμογή της κατασταλτικής αυτής ενέργειας, έγκειται στην διακριτική ευχέρεια των
αστυνομικών αρχών (Σ. Βιδάλη, 2012:193) ή διοικητικών αρχών, στα ΚΥΤ αποφασίζει ο
διοικητής5, ως πολιτικός υπάλληλος (Μ.Ν. Μαρούδα, 2016:267)6. Η «προστατευτική»
φύλαξη αποτελεί σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 118 του Π.Δ 141/91 διοικητικό μέτρο
δεδομένου ότι δεν έχει τελεστεί κάποια αξιόποινη πράξη, αλλά παρόλαυτά ο ανήλικος
υφίσταται στέρηση της ελευθερίας του (Κ. Κοσμάτος, 1993: 1041,1042).Ουσιαστικά, η
φύλαξη ξεκινάει από τη στιγμή που οι αστυνομικές αρχές εντοπίσουν τους ανήλικους
πρόσφυγες/μετανάστες, ως παραβάτες εισόδου ή διαμονής και κρίνουν ότι τεκμαίρεται
κίνδυνος για τον εαυτό τους ή για τη δημόσια τάξη ή ότι υπάρχει ενδεχόμενο φυγής. Θα
πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη (απάντηση σε επιστολή
από το αρμόδιο Υπουργείο), αποτελεί «πάγια πρακτική να κρατούνται οι ανήλικοι
πρόσφυγες/ μετανάστες σε κάθε περίπτωση ως ύποπτοι φυγής» (Συνήγορος του
Πολίτη,2005:12). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1604/16/1195968 του Υπουργείου Προστασίας
(Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης)
για την «διαχείριση παράτυπων αλλοδαπών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ΚΥΤ), «οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα πρέπει να κρατούνται έως την ασφαλή παραπομπή
τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας ανηλίκων». Επισημαίνεται στην ίδια εγκύκλιο ότι οι
αστυνομικές αρχές από τη στιγμή του «εντοπισμού των ασυνόδευτων θα πρέπει να
έρχονται σε επαφή και να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στον Διοικητή και το
προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ώστε να συνεχιστεί η φιλοξενίαπροστατευτική φύλαξη των ανηλίκων στις δομές του Κέντρου».
Το άρθρο 10 του Ν.4540/2018,καθώς και μετέπειτα το άρθρο 48 του Ν.4636/2019, που είναι
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ, αναφέρουν

Οι αστυνομικές αρχές οδηγούν όσες/όσους εισέρχονται στην χώρα παράτυπα «στο ΚΥΤ υπό καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους,
δηλαδή υπό στέρηση της προσωπικής τους ελευθερίας, κράτηση. Η εν λόγω στέρηση γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΚΥΤ». Σε
περίπτωση που κάποιοι/ κάποιες «δεν εμπίπτουν στην χορήγηση διεθνούς προστασίας τότε με απόφαση του Διοικητή παραπέμπονται στην
αρμόδια αστυνομική αρχή, για την υπαγωγή τους σε διαδικασίες απέλασης, επιστροφής, ή επανεισδοχής» (Μ.Ν. Μαρούδα, 2016:257267).
5

Στο άρθρο 38 του Ν.4636/2019, κατά το στάδιο υπαγωγής ρητά υπογραμμίζεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι ανιθαγενείς που
εισέρχονται στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης τίθενται «υπό καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας εντός του Κέντρου με απόφαση
του Διοικητή». Εφόσον παρέλθει η προθεσμία των 5 ημερών, «ο Διοικητής μπορεί να αποφασίσει την παράταση του περιορισμού της
ελευθερίας έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών, διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 25 μέρες από την είσοδό τους» Επίσης, στο άρθρο 90,
όπου ρητά καθορίζονται οι διαδικασίες στα σύνορα, διατυπώνεται ότι σε περίπτωση μαζικών αφίξεων, η διαδικασία της καταγραφής και
της συνέντευξης με τους ανήλικες αιτούντες διεθνούς προστασίας, μπορεί να διεξάγεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή των
Ένοπλων Δυνάμεων .
6
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«Να μην κρατούνται ανήλικοι, παρά μόνο σε έσχατη ανάγκη, πάντα με γνώμονα το βέλτιστο
συμφέρον τους, και εφόσον αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά και
λιγότερο περιοριστικά μέτρα. Η κράτηση είναι όσο το δυνατό συντομότερη και καταβάλλεται
κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρση της κράτησης και την παραπομπή σε κέντρα
φιλοξενίας κατάλληλα για ανηλίκους και ποτέ σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Σε κάθε
περίπτωση το διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραπομπής των ανηλίκων
σε κέντρα φιλοξενίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε ημέρες. Αν, λόγω
εξαιρετικών περιστάσεων, όπως η σημαντική αύξηση του αριθμού των ανηλίκων που
εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, παρά τις εύλογες προσπάθειες των αρμόδιων
Αρχών, δεν έχει καταστεί εφικτή η ασφαλής παραπομπή των ανηλίκων εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος των είκοσι πέντε ημερών, η κράτηση μπορεί να παραταθεί για
διάστημα είκοσι ημερών. β) Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να κρατούνται χωριστά από ενήλικες.
γ) Οι ανήλικοι να έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών και των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων που αρμόζουν στην ηλικία τους. δ) Να παρέχεται στις οικογένειες υπό
κράτηση ξεχωριστό κατάλυμα με τη συγκατάθεση όλων των ενήλικων μελών τους, υπό
συνθήκες που διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής».
Στο άρθρο 46 του Ν.4636/2019, αναφέρεται ότι «υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που
υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας μπορεί να κρατηθεί κατ’εξαίρεση, εφόσον είναι
αναγκαίο, κατόπιν ατομικής αξιολόγησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να
εφαρμοσθούν εναλλακτικά μέτρα». Αντίστοιχα, όπως ειπώθηκε παραπάνω, οι ανήλικες/οι
κρατούνται ως έσχατη λύση και από τη στιγμή που δεν μπορούν να εφαρμοστούν
εναλλακτικά μέτρα κράτησης. Παρατηρείται δηλαδή ότι δεν υπάρχει μια παιδοκεντρική
αντιμετώπιση των ανήλικων που να διασφαλίζει ουσιαστικά το βέλτιστο συμφέρον τους,
καθώς η προσέγγιση προς τους ενήλικες επεκτείνεται και στους ανήλικες. Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις που υπέβαλε ο Συνήγορος του Πολίτη «οποιαδήποτε μορφή στέρησης
ελευθερίας των παιδιών, που συνδέεται αποκλειστικά με το νομικό καθεστώς των ίδιων ή
των γονέων τους ως αλλοδαπών πολιτών, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων τους,
έρχεται πάντοτε σε αντίθεση με την αρχή του βέλτιστου συμφέροντός τους, είναι καταρχήν
δυσμενές διακριτικό μέτρο εις βάρος των παιδιών με βάση την καταγωγή τους, και δε
μπορεί να δικαιολογείται ούτε ως έσχατο μέτρο υπό το πρίσμα του άρθρου 37 της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Επιπλέον, η κράτηση και ο περιορισμός της
ελευθερίας των παιδιών υπό απαράδεκτες συνθήκες, και συχνά για μεγάλα χρονικά
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διαστήματα,

σε

αστυνομικά

κρατητήρια,

σε

χώρους

λιμενικών

αρχών

και

σε

προαναχωρησιακά κέντρα, επιτείνουν την παραβίαση των δικαιωμάτων τους και συνιστούν
απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» (Συνήγορος του Πολίτη, 2018:3).Στο σημείο
αυτό μπορεί να επισημανθεί ότι η κατάσταση εξαίρεσης αρχικά θεωρούνταν προσωρινό
μέτρο αντιμετώπισης έκτακτων εξελίξεων ή γεγονότων, αλλά εν τέλει αποτελεί μια μόνιμη
μορφή διακυβέρνησης και τεχνική διαχείρισης (G. Agamben, 2007). Είναι αξιοσημείωτο ότι ο
νόμος Ν.4636/2019 αφήνει το περιθώριο δημιουργίας κλειστών κέντρων προσωρινής
υποδοχής, κατά το πρότυπο λειτουργίας των ΠΡΟΚΕΚΑ, στα οποία ακόμη και ο Διοικητής
του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης θα παραπέμπει πρόσφυγες ή μετανάστες.
Σύμφωνα με τη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία κυρώθηκε από
την Ελλάδα με Ν.2101/1992 με αυξημένη τυπική ισχύ, στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι «σε όλες
τις αποφάσεις που αφορούν παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς
οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα
νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού. Τα
Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την
ευημερία του προστασία και φροντίδα». Ωστόσο το βέλτιστο συμφέρον δεν εξαντλεί το
λογικό του έρεισμα στην προφύλαξη ή στην αποτροπή από βλάβες, αυξάνοντας ή
μετασχηματίζοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν εις βάρος των παιδιών, αλλά στόχος
είναι να περιλαμβάνει την ευημερία και την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους (Committee
on the Rights of the Children, General comment No.14 2013.). Η Επιτροπή για τα
Δικαιώματα του Παιδιού υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις των θεσμικών φορέων δεν μπορούν
να περικλείουν την ιεράρχηση των δικαιωμάτων τους, χωρίς να προχωρούν σε μια ολιστική
προσέγγιση, ψυχολογική, σωματική, ηθική

η οποία να συνάδει και να προάγει τα

δικαιώματά τους (Committee on the Rights of the Children, General comment No.14 2013).
Εξάλλου, πάντα υπάρχει το περιθώριο να χρησιμοποιηθεί το βέλτιστο συμφέρον ως
αφηρημένη νοητική αναπαράσταση, δικαιολογώντας με αυτό τον τρόπο πολιτικές
αποφάσεις επιβλαβής, εν τέλει, για τα παιδιά (Committee on the Rights of the Children,
General comment No.14 2013). Γενικότερα, ο νόμος Ν.4636/2019, παρόλο που επικαλείται
ρητά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού επιτρέπει να αντιμετωπίζονται τα παιδιά ως
ενήλικες και σε άλλες περιπτώσεις, όπως τα παιδιά που είναι άνω των 15 ετών και
κατάγονται από ασφαλείς χώρες δεν θα θεωρούνται ευάλωτοι. Η σχετικοποίηση της
ευαλωτότητας στη βάση των ηλικιακών και εθνικών κριτηρίων, μεταφράζεται κατ’ επέκταση
στην σχετικοποίηση του προστατευτικού πλαισίου και των διατάξεων που αυτές το
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εγγυώνται. Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.4636/2019, μια παραβίαση του Κανονισμού
λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας ή μια εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς εφήβων, μπορεί
να σημάνει την διακοπή ή το περιορισμό παροχής υλικών συνθηκών, είτε ακόμη και την ίδια
την κράτηση αυτών.
Συνοψίζοντας, σχηματοποιούνται με βάση τα παραπάνω τα εξής:
Προσωρινή Κράτηση
Φύση

Προστατευτική φύλαξη

Μέτρο δικονομικού

Μέτρο διοικητικού

Καταναγκασμού

καταναγκασμού

Αξιόποινη
πράξη
Ηλικία

για κακουργηματική πράξη που τιμωρείται με

για παράτυπη είσοδος ή και παράτυπη

ποινή κάθειρξης 10 ετών

διαμονή

ο

ο

Από το 15 έτος της ηλικίας

Από το14 έτος της ηλικίας και άνω
παραμένουν στα αστυνομικά τμήματα,
ο

ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ -Από το 14 έτος και κάτω
τοποθετούνται στα νοσοκομεία
(διοικητική πρακτική) μέχρι να
φιλοξενηθούν σε ξενώνα
Ανώτατο

6 μήνες

παράταση των προθεσμιών μέχρι να

χρονικό

βρεθεί δομή φιλοξενίας.

όριο

Μολονότι το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι η τοποθέτηση των παιδιών υπό προστατευτική φύλαξη
ισοδυναμεί με στέρηση της ελευθερίας, τονίζοντας ότι η διάταξη δεν σχεδιάστηκε για
ασυνόδευτους ανήλικους (Sh.Dand others Greece, F.Y.R.O.M., Austria, Hungary, Slovenia,
Croatia and Serbia, 2019), ο νομοθέτης (Ν.4636/2019) εξακολουθεί να μην καταργεί τη
δυνατότητα κράτησης είτε ασυνόδευτων παιδιών είτε εκείνων των παιδιών που
συνοδεύονται από μέλη της οικογένειάς τους. Τα παιδιά πρόσφυγες/ μετανάστες
αντιμετωπίζονται ως δράστες σοβαρών αδικημάτων και υπόκεινται σε κατασταλτικά μέτρα,
όπως η προστατευτική φύλαξη, για λόγους που σχετίζονται με τη διαχείριση και τον έλεγχο
της μεταναστευτικής ροής7. Η οιονεί ποινικοποίηση της παράτυπης εισόδου ή διαμονής των

7

Σύμφωνα με την υπόθεση Sh.Dand others Greece, F.Y.R.O.M., Austria, Hungary, Slovenia, Croatia and
Serbia, η πολιτική απόφαση να κλείσει η βαλκανική διαδρομή οδήγησε ιδίως τα ασυνόδευτα παιδιά, να
βρίσκονται σε αυξανόμενο κίνδυνο κακομεταχείρισης (Sh.Dand others Greece, F.Y.R.O.M., Austria, Hungary,
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παιδιών αναπόφευκτα οδηγεί σε επιβολή κράτησης, δηλαδή έχει συνέπειες αντίστοιχες με
εκείνες που απορρέουν από τη τέλεση εγκλήματος, λόγω της ιδιότητας τους ως πρόσφυγες
/ μετανάστες. Η πρακτική του εγκλεισμού στα αστυνομικά τμήματα, ΚΥΤ, ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ - για
αρκετό χρονικό διάστημα και υπό άθλιες συνθήκες- παρά την μείωση της ροής- εξακολουθεί
να εφαρμόζεται, με δυσάρεστα αποτελέσματα για την ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών,
καθώς και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Τα παιδιά ουσιαστικά δεν καταλαβαίνουν
το λόγο της τιμωρίας τους και η εκτέλεση της ποινής χαράσσεται αδιαμφισβήτητα στο σώμα
και στη μνήμη τους, ως μέλη μιας δυστοπικής «σωφρονιστικής αποικίας» (F Kafka, 2017).

Ο Mukhtar G., 17χρονο αγόρι από τη Συρία, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Δεν θέλω να είμαι στη φυλακή. Ρώτησα την αστυνομία γιατί βρίσκομαι εδώ και
δεν πήρα απάντηση. Τους είπα ότι είμαι ανήλικος και δεν έχω κάνει τίποτα.
Ρώτησα γιατί με κρατάτε εδώ και δεν απάντησαν. Αισθάνομαι σα να έχω
σκοτώσει κάποιον» (Human Rights Watch, 2016:16).

II.β.Τιμωρία και Εγκλεισμός
Οι σύγχρονες ετεροτοπίες παρέκκλισης (M.Foucault, 2012:262) είναι πραγματικές χωρικές
διατάξεις, όπου στεγάζεται η ετερότητα, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα εκείνα τα στοιχεία
ομοιότητας που εντέλει αναδεικνύουν μια παράλληλη μορφή χρονικής και χωρικής
κανονικότητας. H ιδιότητα του πρόσφυγα/ μετανάστη, που σχετίζεται ασφαλώς και με τον
πληθυσμό των παιδιών που μετακινείται, ταυτίζεται στον κυρίαρχο λόγο τις περισσότερες
φορές με καταστάσεις ανομίας, καθώς τα παιδιά που περνούν τα σύνορα, καταφέρνουν να
βεβηλώσουν την ιερότητα της κυριαρχίας των δυτικών εθνών- κρατών και ταυτόχρονα της
ευρωπαϊκής εδαφικής υπεροχής έναντι των «αποικιακών ή των λεγόμενων υποανάπτυκτων
ή τρίτων χωρών». Δημιουργούνται περιφραγμένες κοινότητες όπως ΚΥΤ, ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ, Safe
zones, με χιλιάδες εκτοπισμένα παιδιά που βιώνουν από τη μια την αίσθηση της τιμωρίας
και από την άλλη μετατρέπονται συχνά υπό το δυτικό βλέμμα υπεροχής σε αντικείμενο
φιλανθρωπίας στα όρια πάντα του ανεκτού.
Slovenia, Croatia and Serbia, 2019:10).Ανακτηθέν από https://www.statewatch.org/news/2016/oct/echr-swintervention.pdf
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Ειδικότερα, οι «χώροι εξαίρεσης» (G. Agamben, 2007) ενώ δημιουργήθηκαν προκειμένου
να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη κατάσταση συνεχούς αύξησης εισόδου μεταναστών/
προσφύγων- αν και πλέον η ροή εισόδου είναι μικρότερη και σταθερή-έχουν αποκτήσει το
μόνιμο χαρακτήρα του «μεταβατικού και την ανθεκτικότητα του εφήμερου» (G. Agamben,
2016:252). Στο πλαίσιο της πρακτικής του «συμπεριληπτικού αποκλεισμού» (G.Agamben,
2016), τα παιδιά αποκλείονται και ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνονται, αναγνωρισμένα από
την έννομη τάξη σε χώρους που νομιμοποιούν την παρέκκλιση τους. Για παράδειγμα,
δημιουργούνται χώροι προστασίας και φιλοξενίας, εκθέτοντας τα παιδιά την ίδια στιγμή σε
σοβαρούς κινδύνους κακοποίησης, εκμετάλλευσης, ή αναγνωρίζεται η δυνατότητα/ το
δικαίωμα στην εκπαίδευση, αλλά αναπτύσσοντας διοικητικά προσκόμματα απόκλισης
αυτών.
Πέρα από τα αστυνομικά τμήματα, η προστατευτική φύλαξη των παιδιών γίνεται και στα
κέντρα κράτησης, τα οποία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο δίκτυο διοικητικής κράτησης. Οι
συγκεκριμένοι χώροι εξαίρεσης βρίσκονται συνήθως μακριά από τον αστικό ιστό, σε
διακριτό χώρο που περιφράσσεται από συρματόπλεγμα πχ. ΚΥΤ Μόρια, ή από ψηλά τείχη
με συρματόπλεγμα, πχ Αμυγδαλέζα, Παρανέστι. Εξάλλου, οι διαφορετικοί χώροι εγκλεισμού
έχουν «επιφορτιστεί να κρύβουν την πραγματική φύση της τιμωρίας από όλους, εκτός από
τους εκτελεστές και τους αποδέκτες» (A. Davis, 2008: 78). Στα ΚΥΤ και στα ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ,
λειτουργούν κάμερες ασφαλείας και οι χώροι φυλάσσονται από αστυνομικές αρχές ή
μόνιμους φρουρούς (Τσακάλογλου Αθ, 2018: 594-615). Η τεχνολογία διευκολύνει την
καταγραφή και την επιτήρηση, σχηματοποιώντας ένα χώρο «δικαϊκώς κενό» ( G
Agamben,2007:87), στον οποίο οι αποφάσεις για το μέλλον και την προστασία των παιδιών
λαμβάνονται από την διοίκηση.
Γενικότερα, μέσω βιομετρικών μεθόδων συγκεντρώνονται ψηφιακά πληροφορίες σχετικά με
ψυχολογικά, βιολογικά, γενετικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά (Θ.Π. Παπαθεοδώρου,
2009:96-98), τα οποία διατίθενται προς επεξεργασία με στόχο την προληπτική προστασία
των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών που βιώνουν την διακινδύνευση της ασφάλειάς
τους από ανεπιθύμητους μελλοντικούς «εγκληματίες». Η εφαρμογή της πρακτικής της
κράτησης ακολουθεί την προτεραιότητα που δίνεται στη δημόσια ασφάλεια και κατ’
επέκταση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της μετατόπισης του ποινικού συστήματος προς την
ανάδειξη νέων εγκληματικών συμπεριφορών από συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμών (Θ. Π.
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Παπαθεοδώρου, 2002: 273). Ο αόρατος έλεγχος που έχει έντονα στοιχεία της ποινικότητας
και η πειθαρχία καθορίζονται όχι μόνο από τις εξελιγμένες τεχνικές παρακολούθησης, ή και
από το χώρο και την αρχιτεκτονική του, αλλά συνάμα από την επιβολή του χρόνου και του
ρυθμού

ολοκλήρωσης

των

διαδικασιών

αναγνώρισης

καθεστώτος

ανθρωπιστικής

προστασίας.
Από τη στιγμή που η κατάσταση εξαίρεσης αποτελεί τον κυρίαρχο κανόνα, τα παιδιά
βιώνουν με ποικίλους τρόπους την απεδαφικοποίηση του ελέγχου στα σώματά τους,
φτάνοντας πολλές φορές σε κινήσεις αυτοτραυματισμού ή σε αποφάσεις φυγής. Η άσκηση
βιοπολιτικής εξουσίας που παράγεται και αναπαράγεται στους χώρους εξαίρεσης
ουσιαστικά εκθέτει την ζωή των παιδιών συνεχώς σε κίνδυνο άμεσα ή έμμεσα. Δεν είναι
τυχαίο που συχνά τα παιδιά καταφεύγουν σε πράξεις τιμωρίας, εκτόνωσης του θυμού τους
και σε απόπειρες αυτοκτονίας, εξαιτίας των περιστατικών βίας και της άθλιας και
ταπεινωτικής μεταχείρισης λόγω των συνθηκών διαβίωσης τους.

«σύνδρομο παραίτησης, η σωματοποίηση ψυχολογικών επιπτώσεων τραύματος, η
κατάσταση πλήρους απόσυρσης που μπορεί να διαρκέσει για μήνες ή χρόνια. Τα παιδιά
κλείνουν τα μάτια τους, σταματούν να μιλούν, να τρώνε, να πίνουν, ενώ οι μύες τους
σταδιακά αποδυναμώνονται» (iefimerida,2019)
&
Ασυνόδευτος ανήλικος που διαμένει στο ΚΥΤ του Έβρου επισημαίνει:
«έχω προσπαθήσει να αυτοκτονήσω τρεις φορές και συνεχίζω να κάνω τις ίδιες σκέψεις.
Αυτό το μέρος είναι η αιτία που θέλω να δώσω τέλος στη ζωή μου» (Γιατροί χωρίς σύνορα,
2018).
&
Ανήλικη, 12 χρονών, από τη Συρία:
«νιώθω συνεχώς θυμωμένη, επειδή τα μικρότερα αδέρφια μου είναι μονίμως άρρωστα λόγω
αυτού του μέρους. Κοιμόμαστε σε ένα σκοτεινό και μικρό χώρο με πολλούς άλλους
μαζί…βλέπουμε εφιάλτες» (Medecins Sans Frontieres, 2018)
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Παρατηρήσεις
To EKKA δημοσιεύει ανά δεκαπενθήμερο τις παραπομπές ασυνόδευτων ανηλίκων σε
προστατευτική φύλαξη στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, πως τα συγκεκριμένα
δεδομένα αποτυπώνουν τη κατάσταση, μόνο την στιγμή που δημοσιεύονται. Σύμφωνα με
τις παραπομπές που έχει δεχτεί το ΕΚΚΑ, δηλαδή, ο αριθμός των παιδιών που
απεικονίζεται στο γράφημα για τον κάθε μήνα μπορεί να αναφέρεται στον ίδιο πληθυσμό
παιδιών ή μπορεί να συμπεριλαμβάνει και νέες παραπομπές. Με βάση το ΕΚΚΑ8 τα παιδιά
που βρίσκονταν σε προστατευτική φύλαξη για το 2018-2019 αποτυπώνεται ως εξής:

Παιδιά σε προστατευτική φύλαξη, σύμφωνα με παραπομπές στο ΕΚΚΑ, ανά μήνα
Ιανουάριος 2018- Νοέμβριος 2019*
250

238 234

257

200
177
149
123
89

87

90

82

72

86

86

109

106

123

139

82

31
/1
/
28 2 01
/2 8
/
31 2 01
/3 8
/
30 2 01
/4 8
/2
31 01
/5 8
/
30 2 01
/6 8
/2
31 01
/7 8
/2
31 01
/8 8
/
30 2 01
/9 8
31 /2 0
/1 18
0
30 /20
/1 18
1
31 /20
/1 18
2/
31 201
/1 8
28 /2 0
/2 19
/2
31 01
/3 9
/
30 2 01
/4 9
/
31 2 01
/5 9
/
30 2 01
/6 9
/2
31 01
/7 9
/
31 2 01
/8 9
/
30 2 01
/9 9
31 /2 0
/1 19
0
30 /20
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Ταυτόχρονα, λόγω των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την διαδικασία της διακρίβωσης
της ηλικίας 9, πολλά ανήλικα παιδιά εντοπίζονται σε χώρους κράτησης να διαμένουν και να
αντιμετωπίζονται ως ενήλικοι. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις κατά την παράταση του
χρονικού διαστήματος παραμονής σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης μπορεί να
8

ΕΚΚΑ, Στατιστικά στοιχεία, http://www.ekka.org.gr/index.php/2018-05-08-09-50-30
Έχει επισημανθεί πολλές φορές ότι η διαδικασία που προβλέπει η κείμενη ελληνική νομοθεσία δεν
διασφαλίζει με ακρίβεια την ηλικία, αλλά μόνο ένα ηλικιακό εύρος. (Σ. Πουλαράκης, 2016)
9
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πραγματοποιηθεί η ενηλικίωση των παιδιών και κατ’ επέκταση η συνέχιση της κράτησής
τους. Μέχρι και το έτος 2019 οι χώροι κράτησης που βρίσκονται σε λειτουργία στην Ελλάδα
(Global Detention Project, Detention Centers) αποτυπώνονται ως εξής:
Αττική
Αμυγδαλέζα Προ.Κε.ΚΑ
Αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς
Αστυνομικό τμήμα Κολωνός
Αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας
Αστυνομικό τμήμα Δραπετσώνας Πειραιά
Προ.Κε.ΚΑ Πέτρου Ράλλη
Αερολιμένα Αθηνών
Ανατολική Μακεδονία- Νομός Έβρου
Αστυνομικό τμήμα και τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Έβρου
Αστυνομικό τμήμα και τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδες
Αστυνομικό τμήμα και τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Νέο Χειμώνιου
Αστυνομικό τμήμα και τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλί
Αστυνομικό τμήμα και τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερό
Αστυνομικό τμήμα και τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών
Αστυνομικό τμήμα Ιασμού Ροδόπης
Αστυνομικό τμήμα Ξάνθης
Προ.Κε.ΚΑ Δράμας
Προ.Κε.ΚΑ Ξάνθης
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Πόρος Αλεξανδρούπολης
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Νέα Βύσσα
Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλάκιο Έβρου
Κεντρική Μακεδονία
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κορδελιό Θεσσαλονίκης
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Θέρμη
Αερολιμένα Θεσσαλονίκη
Πελοπόννησος
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Προ.Κε.ΚΑ Κορίνθου
Νομός Θεσπρωτίας
Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας
Νησιωτική Ελλάδα
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΒΙΑΛ) Χίου
Προ.Κε.ΚΑ Μόρια Λέσβου
Προ.Κε.ΚΑ Πύλι Κω
Ξενοδοχείο Mytilene Harbour Λέσβου
Η προστατευτική φύλαξη υπήρξε ένα μέτρο που χρησιμοποιήθηκε από τη πολιτική των Ναζί
είτε με τον όρο «Schutzhaft» είτε με τον όρο«Vorbeugungshaft», οδηγώντας πολλούς
ανθρώπους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης (R. Gellately, 1996:192-194). Πριν από το
χρονικό διάστημα 1933-1945, η διοικητική αυτή πρακτική λαμβάνει χώρα στην Πρωσία και
εφαρμόζεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας και ηθικής, αποκτώντας χαρακτήρα εξαίρεσης
και του επείγοντος, ενώ επί Χίλτερ υλοποιείται κυρίως με πρόσχημα την προστασία του
γερμανικού λαού (R. Gellately, 1996:192-194). Ειδικότερα, τον 20ο αιώνα φαίνεται πλέον να
αποκτά νομική ισχύ και έρεισμα, καθώς πρώτη φορά εισάγεται στη νομοθεσία στις 14
Νοεμβρίου 1933, ενώ από το 1937 εφαρμόζεται για την προληπτική καταπολέμηση
εγκληματικών ενεργειών και αργότερα για τον περιορισμό των ατόμων που θεωρούνται
παράσιτα –Schadlingstyp (R. Gellately, 1996:192-194,206-207). Ασφαλώς, τα σύγχρονα
στρατόπεδα κράτησης δεν μπορούν να ταυτιστούν με τα ναζιστικά στρατόπεδα
συγκέντρωσης και εξόντωσης, σχετικοποιώντας την ιστορική στιγμή, αλλά σίγουρα
παραπέμπουν στα διοικητικά στρατόπεδα Lager (H. Arendt, 1988), τα οποία είναι χώροι
εγκλεισμού- ανοιχτοί (Case of Guzzardi v. Italy, 1980) ή κλειστοί,

στους οποίους οι

πρόσφυγες/ μετανάστες ανήλικοι «στοιβάζονται» χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο
έγκλημα, βιώνοντας τον περιορισμό της ελευθερίας της μετακίνησης και την καταπάτηση
των δικαιωμάτων τους. Εξάλλου, «η ελευθερία δεν εξασφαλίζεται από θεσμούς και νόμους
που έχουν πρόθεση να την εγγυηθούν», καθώς αυτοί, οι ίδιοι «οι νόμοι και οι θεσμοί
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μπορούν να μεταστραφούν εντελώς», (M.Foucault, 1987:57), όπως για παράδειγμα όταν η
προστατευτική φύλαξη ισοδυναμεί με κράτηση.
Σε αυτές τις ζώνες εξαίρεσης και αδιαφορίας τα παιδιά εγκαθίστανται γυμνά στην ουσία από
κάθε δικαίωμα και έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την θανατοπολιτική που παράγεται
και αναπαράγεται μέσα από τις ίδιες τις κοινωνικές σχέσεις.Tο συρματόπλεγμα ή τα κάγκελα
ως σύμβολο και όχι ως υλικό, ορίζει το χώρο των παιδιών που πρέπει να ζήσουν και
εκείνων που μπορεί και να πεθάνουν, αυτών που μπορούν να προφυλάσσονται από τα
δικαιώματα και σε εκείνα που αντιμετωπίζονται κυρίως ως σώματα τιμωρίας (Ο. Ραζάκ,
2008).Τα μέτρα μηδενικής ανοχής, πχ επαναπροωθήσεις ή άτυπες απωθήσεις, άσκηση
βίας, διοικητική κράτηση, κλείσιμο συνόρων που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της
δημόσιας τάξης και την καταπολέμηση κοινωνικής απειθαρχίας, εξαντλούνται και στα παιδιά
πρόσφυγες/μετανάστες, ακολουθώντας την πολιτική αποτροπής εισόδου αυτών και των
γονιών τους, κάνοντας το «βίο αβίωτο» (Φωτιάδης Α,2015: 15) σε όσες/όσους
συλλαμβάνονται.
Ο

έλεγχος της πληθυσμιακής κινητικότητας

των

παιδιών και η

διακυβερνητική

ορθολογικότητα ως λειτουργία της τεχνολογίας (M.Foucault, 1987:68,69 ) εν τέλει επιτάσσει,
από τη μια, την ενίσχυση της βιομηχανίας της ασφάλειας και από την άλλη διευκολύνεται με
την άνοδο της ακροδεξιάς ρητορείας στην ΕΕ. Στο δίπολο αυτό η αξία της ζωής των
παιδιών εκμηδενίζεται, καθώς επικρατεί το μύθευμα ότι «για το καλό τους είναι καλύτερα να
μην έρχονται καθόλου» (Φωτιάδης Α,2015: 78). Το ανοίκειο σχηματοποιεί και ρυθμίζει τα
όρια ανάμεσα στο Εμείς και στο Άλλο και έχει ήδη μετατραπεί σε ανησυχητικά οικείο,
συνηθίζοντας δηλαδή την εξαφάνιση κάθε ίχνους παιδικότητας μέσα στο παιδί και του
ανθρώπου μέσα στον άνθρωπο (Σ. Μιχαήλ, 2013:127).
Η κριτική που συχνά ασκείται για την εφαρμογή της κράτησης στηρίζεται κυρίως στον
άξονα κόστους - οφέλους, (δηλαδή αξιολογείται πως η πρακτική αυτή δεν μειώνει τη ροή
εισόδου, το οικονομικό κόστος παραμένει αρκετά υψηλό, προκαλεί προβλήματα υγείας και
επηρεάζει την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, διαρρηγνύει την εμπιστοσύνη με τον
κρατικό μηχανισμό ( International Detention Coalition, 2015) με αποτέλεσμα την αναζήτηση
άλλων μορφών «λίγης /περιορισμένης» κράτησης ή εναλλακτικών μορφών κράτησης με
περισσότερο ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση,

αποτυπώνεται

κατά την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών διαχείρισης, η συμπερίληψη ωφελιμιστικών
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στοιχείων (ανάγκη μείωσης των ροών, αποτελεσματικότητα των μέτρων ) μαζί με
δεοντοκρατικά (προστασία ευαλωτότητας και

ανηλικότητας), η ένταση της σύγχυσης/

σύγκρουσης των οποίων αλλάζει κάθε φορά, ανάλογα με την πολιτική κατεύθυνση του
κεφαλαίου (αν στρέφεται πιο ριζοσπαστικά είτε πιο συντηρητικά). Ωστόσο, το μέλλον των
παιδιών εξακολουθεί να διακυβεύεται σε ποσοτικές, θετικιστικές ερμηνείες, ενώ θα
μπορούσαν να δημιουργηθούν κοινότητες παιδοκεντρικού χαρακτήρα, μη ιδρυματικών
προδιαγραφών. Αναδεικνύεται συνεπώς, η μη – συγχρονικότητα σκοτεινών στιγμών του
παρελθόντος, καθώς όλα τα παιδιά ή/και όλες/όλοι «δεν ζουν το ίδιο Τώρα» (Bloch Er,
1991). Εξάλλου, πάνω στην κοινωνική διαίρεση που επικρατούν οι σχέσεις εκμετάλλευσης,
θεμελιώνονται οι πρακτικές του αποκλεισμού, της περιθωριοποίησης, της υποτίμησης της
ζωής, της δημιουργίας πειθήνιων σωμάτων και της απεμπλοκής του πλεονάζοντος – ή
ακόμη /και του εν δυνάμει- εργατικού δυναμικού.
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