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Θέμα:  Αναφορά επικίνδυνης και ρατσιστικής συμπεριφοράς αστυνομικού της Δομής 

Φιλοξενίας Προσφύγων στον Ελαιώνα και απάνθρωπων συνθηκών 
διαβίωσης τριών ευάλωτων οικογενειών προσφύγων 

 
 

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2019 
 
Με την παρούσα αναφορά σας καταγγέλλω και ζητώ την παρέμβασή σας κατεπειγόντως, 
αφενός για την επικίνδυνη και ρατσιστική συμπεριφορά αστυνομικού της Δομής Φιλοξενίας 
Προσφύγων στον Ελαιώνα, και αφετέρου για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης τριών 
άστεγων ευάλωτων οικογενειών προσφύγων. 
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Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης του Σωματείου μας για την 
στήριξη γυναικών προσφύγων, πραγματοποίησα την Τρίτη 30 Ιουλίου και την Πέμπτη 1 
Αυγούστου 2019 επιτόπια έρευνα στον Ελαιώνα με τη βοήθεια διερμηνέα και πολιτισμικού 
διαμεσολαβητή, και πήρα συνεντεύξεις από τρεις γυναίκες αιτούσες άσυλο, οι οποίες 
ζήτησαν την βοήθεια του ΜΩΒ για την εξεύρεση στέγασης, δύο Αφγανές και μία Σύρια, 
μεταξύ των οποίων μια νεαρή Αφγανή αιτούσα άσυλο, η οποία έπεσε θύμα ρατσιστικής 
επίθεσης και ληστείας την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019. Την Αφγανή αυτή την συνοδέψαμε την 
Τετάρτη 31 Ιουλίου στο νοσοκομείο, την Πέμπτη 1 Αυγούστου στο Αστυνομικό Τμήμα 
Ομόνοιας, όπου και υπέβαλε μήνυση με Αρ. Πρωτ. 1052/6/161, και την Δευτέρα 5 
Αυγούστου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. 
 
Την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019 και γύρω στις 21:30, ενώ μιλούσα στην άκρη του δρόμου 
μπροστά από την Δομή Ελαιώνα με την Σύρια γυναίκα, η οποία είναι έγκυος 3 μηνών και 
μητέρα 3 μικρών παιδιών (βλ. επισυναπτόμενη φωτογραφία 1), ήρθε κατά πάνω μας με 
μεγάλη ταχύτητα ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας CITROEN με αριθμό πινακίδας ΖΗΕ-8282 
(βλ. επισυναπτόμενη φωτογραφία 2) και φρέναρε απότομα μπροστά μας σταματώντας 
τελικά μόλις λίγα εκατοστά από μας (βλ. επισυναπτόμενη φωτογραφία 3). 
Κατατρομοκρατηθήκαμε όλοι/ες μας και τα παιδάκια που ήταν πιο μπροστά άρχισαν να 
κλαίνε από την τρομάρα τους (τρία κοριτσάκια 4 ετών, 3 ετών και 1,5 ετών). Σοκαρισμένη, 
και νομίζοντας ότι πρόκειται για ρατσιστική επίθεση, είδα την οδηγό να ανοίγει την πόρτα 
για να βγει έξω και έκλεισα την πόρτα, εμποδίζοντάς την να βγει για να μην επιτεθεί στους 
πρόσφυγες. Της φώναξα «Τι κάνεις; Δεν βλέπεις τα παιδιά; Παραλίγο να τα σκοτώσεις!» και 
μου φώναξε «Ε και; Έτσι κι αλλιώς παράνομα είναι!». Έπαθα δεύτερο σοκ από την 
απάνθρωπη και ρατσιστική αυτή απάντηση, και κρατώντας ακόμα την πόρτα κλειστή της 
ζήτησα τα στοιχεία της. Μου είπε ότι την λένε Ελευθερία Σπανάκη κι είναι αστυνομικός και 
δουλεύει εκεί στη Δομή Ελαιώνα! Τότε έπαθα και το τρίτο, μεγαλύτερο σοκ και της φώναξα 
«Είσαι αστυνομικός; Κι αντί να προστατεύεις τους πρόσφυγες εδώ που είναι η δουλειά σου, 
τους αποκαλείς παράνομους και παραλίγο να τους σκοτώσεις;» Και μου φώναξε ευθαρσώς 
«Ναι, είμαι αστυνομικός και θα με δεις τώρα που θα αναλάβω υπηρεσία. Κι αυτοί είναι 
παράνομοι, δεν θα έπρεπε να είναι καν εδώ.» Της άνοιξα την πόρτα τότε και της είπα 
«Κανένας πρόσφυγας δεν είναι παράνομος, παράνομο είναι αυτό που έκανες εσύ και θα 
σου κάνω αναφορά. Με λένε Αλεξία Τσούνη και είμαι από το ΜΩΒ και είμαι εδώ επειδή 
βοηθάμε αυτές τις πρόσφυγες που είναι άστεγες να βρουν στέγαση. Είναι αιτούσες άσυλο 
από Αφγανιστάν και Συρία, μητέρες με μικρά παιδιά και έγκυες, και είναι υποχρέωση του 
κράτους να τους προσφέρει φιλοξενία, κι όχι να αναγκάζονται να μένουν σε σκηνές εδώ 
στην άκρη του δρόμου σε απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης». Τότε βγήκε έξω από το 
αυτοκίνητό της και μου είπε «Κάνε μου αναφορά, κανένα πρόβλημα, δεν θα πάθω τίποτα». 
Και όντως είδα ότι φορούσε παντελόνι αστυνομικής στολής και μπήκε μέσα στη Δομή 
Ελαιώνα και ανέλαβε υπηρεσία! 
 
Όσον αφορά τις τρεις άστεγες οικογένειες, των οποίων τη νομική εκπροσώπηση έχει 
αναλάβει η DCI Greece: 
 

1) Η πρώτη άστεγη οικογένεια είναι από το Αφγανιστάν, και είναι αυτή που έπεσε 
θύμα ρατσιστικής επίθεσης και ληστείας την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019. Είναι ένα 
ζευγάρι με μωρό αγοράκι 1,5 χρονών. Η γυναίκα ονομάζεται YOUSOFI (επ) FATEMA 
(ον) του AHMAD και της MARYAM, γεν. 01/01/1998 στο Αφγανιστάν, κάτοχος του 
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υπ’ αριθ. 674144 δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, εκδ. 05/07/2019 με ισχύ έως 
11/11/2019 από Υπηρεσία Ασύλου. Ο άντρας ονομάζεται RAHMANI (επ) SAEED (ον) 
του AMANULLAH και της ABEDA, γεν. 11/04/1993 στο Αφγανιστάν, κάτοχος του υπ’ 
αριθ. 674141 δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, εκδ. 05/07/2019 με ισχύ έως 
14/11/2019 από Υπηρεσία Ασύλου. Ήρθαν στη Δομή Ελαιώνα την Κυριακή 28 
Ιουλίου ζητώντας έκτοτε επανειλημμένα να καταγραφεί το αίτημά τους για στέγαση, 
κάτι που τελικά έγινε πολλές μέρες μετά, και μόνο αφού τηλεφώνησε γι’ αυτούς στη 
Δομή Ελαιώνα η Πρόεδρος του ΜΩΒ Διονυσία Βωβού. Εξακολουθούν μέχρι και 
σήμερα να μένουν σε σκηνή έξω από τη Δομή Ελαιώνα σε απάνθρωπες συνθήκες 
διαβίωσης (βλ. επισυναπτόμενη φωτογραφία 4). 
 

2) Η δεύτερη άστεγη οικογένεια είναι επίσης από το Αφγανιστάν. Είναι ένα ζευγάρι και 
η γυναίκα είναι έγκυος 7 μηνών (βλ. επισυναπτόμενη φωτογραφία 5). Η γυναίκα 
ονομάζεται MINA (επ) HASHEMI (ον) του KAZEM ALI και της ZABIRA, γεν. 01/01/1998 
στο Αφγανιστάν, κάτοχος του υπ’ αριθ. 636310 δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, 
εκδ. 10/05/2019 με ισχύ έως 10/11/2019 από Υπηρεσία Ασύλου. Ο άντρας 
ονομάζεται HOSSEIN (επ) MOMENI (ον) του SAKHIDAD και της NOORIA, γεν. 
01/01/1999 στο Αφγανιστάν, κάτοχος του υπ’ αριθ. 636309 δελτίου αιτούντος 
διεθνή προστασία, εκδ. 10/05/2019 με ισχύ έως 20/11/2019 από Υπηρεσία Ασύλου. 
Ήρθαν στη Δομή Ελαιώνα το Σάββατο 27 Ιουλίου ζητώντας έκτοτε επανειλημμένα να 
καταγραφεί το αίτημά τους για στέγαση, κάτι που τελικά έγινε πολλές μέρες μετά, 
και μόνο αφού τηλεφώνησε γι’ αυτούς στη Δομή Ελαιώνα η Πρόεδρος του ΜΩΒ 
Διονυσία Βωβού. Εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να μένουν σε σκηνή έξω από τη 
Δομή Ελαιώνα (βλ. επισυναπτόμενη φωτογραφία 6) σε απάνθρωπες συνθήκες 
διαβίωσης (βλ. επισυναπτόμενη φωτογραφία 7). 
 

3) Η τρίτη άστεγη οικογένεια είναι από την Συρία. Είναι ένα ζευγάρι με 3 μικρά 
κοριτσάκια (4 ετών, 3 ετών και 1,5 ετών) και η γυναίκα είναι έγκυος 3 μηνών. Η 
γυναίκα ονομάζεται AL SALIM (επ) REEM (ον) του HUSSEIN και της ZAINAB, γεν. 
14/01/1991 στη Συρία, κάτοχος του υπ’ αριθ. 661665 δελτίου αιτούντος διεθνή 
προστασία, εκδ. 14/06/2019 με ισχύ έως 18/12/2019 από Υπηρεσία Ασύλου. Ο 
άντρας ονομάζεται AHMED (επ) AL NAWAF (ον) του NAWAF και της HALIMA, γεν. 
10/05/1989 στη Συρία, κάτοχος του υπ’ αριθ. 661664 δελτίου αιτούντος διεθνή 
προστασία, εκδ. 14/06/2019 με ισχύ έως 18/12/2019 από Υπηρεσία Ασύλου. Ήρθαν 
στη Δομή Ελαιώνα αρχές Ιουλίου ζητώντας έκτοτε επανειλημμένα να καταγραφεί το 
αίτημά τους για στέγαση, κάτι που τελικά δεν έγινε ακόμα, παρότι τηλεφώνησε και 
γι’ αυτούς στη Δομή Ελαιώνα η Πρόεδρος του ΜΩΒ Διονυσία Βωβού. Εξακολουθούν 
μέχρι και σήμερα να μένουν σε σκηνή έξω από τη Δομή Ελαιώνα σε απάνθρωπες 
συνθήκες διαβίωσης (βλ. επισυναπτόμενη φωτογραφία 8). 

 
Ζητώ την παρέμβασή σας κατεπειγόντως για όλα όσα σας καταγγέλλω με την παρούσα 
αναφορά, και παρακαλώ να με κρατάτε ενήμερη. Παραμένω στη διάθεσή σας για 
περισσότερες πληροφορίες. 

[XX] 
Αλεξία Τσούνη, Μέλος του Σωματείου ΤΟ ΜΩΒ 
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Φωτογραφία 1: 
 

 
 
Φωτογραφία 2: 
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Φωτογραφία 6: 
 

 
 

https://tomov.gr/poies-eimaste/


  

 
ΤΟ ΜΩΒ - Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων λειτουργεί από το 2015 ως Πανελλαδικό Σωματείο  

(αριθμός μητρώου 30780/2015) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητο από πολιτικά κόμματα  
και κρατικούς φορείς, όπως ορίζει το Καταστατικό του (https://tomov.gr/poies-eimaste/). 

Φωτογραφία 7: 
 

 
 
Φωτογραφία 8: 
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