
 
 
 

Πολυετείς ποινές κάθειρξης σε 
διακινητές προσφύγων 

 
Τον Ιούνιο μετέφεραν στην παραλία της Καλλιθέας, δίπλα ακριβώς από το 
ιστορικό μνημείο, 86 πρόσφυγες ανάμεσά τους κι ένα νεογέννητο μωράκι 
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Πολυετείς ποινές κάθειρξης επιβλήθηκαν χθες από το Μονομελές Εφετείο επί 
Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε αλλοδαπούς διακινητές για την μεταφορά 
προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στα νησιά μας. 
Πιο συγκεκριμένα, σε συνολική ποινή κάθειρξης 176 ετών και 3 μήνες 
φυλάκιση καθώς και 445.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο, χωρίς η έφεση να έχει 
αναστέλλουσα δύναμη καταδικάστηκαν ο 25χρονος και ο 55χρονος από τον 
Άγιο Δομίνικο, οι οποίοι στο τέλος Ιουνίου  2015 μετέφεραν στην παραλία της 
Καλλιθέας, δίπλα ακριβώς από το ιστορικό μνημείο, 86 πρόσφυγες ανάμεσά 
τους κι ένα νεογέννητο μωράκι που κατάφερε να βγει στη στεριά με ασφάλεια 
μαζί με τη μητέρα του. 
 
Ειδικότερα το δικαστήριο επέβαλλε ποινή κάθειρξης 10 ετών και χρηματικό 
πρόστιμο 30.000 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο, καθώς και 6 μήνες φυλάκιση 
και χρηματικό πρόστιμο 1500 ευρώ για παράνομη είσοδο στη χώρα, η οποία 
κατά συγχώνευση είναι 176 έτη και 3 μήνες και χρηματικό πρόστιμο 445.000 
ευρώ για τον καθένα. 
 
Για τον 25χρονο και τον 55χρονο όλα ξεκίνησαν την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015 
στις 11.30 το πρωί όταν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου ενημερώθηκε 
τηλεφωνικά ότι ένα ιστιοφόρο σκάφος τύπου «γκουλέτα» το οποίο μετέφερε 



σημαντικό αριθμό παράτυπων μεταναστών βρισκόταν στην περιοχή των 
πηγών της Καλλιθέας. 
 
Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Ρόδου και των 
στελεχών του, που έσπευσαν αμέσως στο σημείο και προχώρησαν σε 
διαδικασία ασφαλούς μεταφοράς των ανθρώπων αυτών στη στεριά και στην 
σύλληψη των δύο διακινητών που έπεσαν στην θάλασσα και προσπάθησαν 
να διαφύγουν. 
 
Κάποιοι από τους παράνομους αυτούς μετανάστες που γνώριζαν κολύμπι 
έπεσαν στην θάλασσα και βγήκαν από μόνοι τους στη στεριά. 
Η όλη διαδικασία εκτυλίχτηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων τουριστών 
επισκεπτών που βρίσκονταν στο σημείο. 
 
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι λιμενικοί εντόπισαν 22 άτομα επάνω στο 
σκάφος που δεν είχαν προλάβει να αποβιβαστούν στην ακτή ενώ από την 
στεριά περισυλλέχθησαν 64 παράνομοι μετανάστες και οι δύο συλληφθέντες. 
 
Το σκάφος που τους μετέφερε τύπου «γκουλέτα» ονόματι «GARGONA», αφού 
ελέγχθηκε εξονυχιστικά από τους κομάντος του λιμενικού σώματος, 
ρυμουλκήθηκε στη συνέχεια με ασφάλεια από ειδικό ναυαγοσωστικό  που 
έφθασε στο σημείο στο λιμάνι της Ρόδου. 
Συνήγορος υπεράσπισης στην υπόθεση παραστάθηκε ο κ. Μιχάλης Τσίμπλης. 
Ένοχοι για την μεταφορά στο Φαληράκι 
Ένοχος κρίθηκε από το ίδιο δικαστήριο και 27χρονος Σύριος που κατηγορείται 
για την μεταφορά 17 μεταναστών τον Ιούλιο του 2015 στο Φαληράκι της 
Ρόδου. 
 
Ο 27χρονος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6 ετών και χρηματικό πρόστιμο 10.000 
ευρώ για κάθε μεταφερόμενο, 6 μήνες φυλάκιση και 1500 ευρώ για την 
παράνομη είσοδο, δηλαδή συνολική κάθειρξη 38 ετών και 3 μηνών και 
χρηματικό πρόστιμο 42.500 ευρώ με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα 
δύναμη. 
 
Στην ίδια υπόθεση κατηγορούνταν και 28χρονος συμπατριώτης του, τον οποίο 
το Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου κάνοντας δεκτούς 
τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της συνηγόρου υπεράσπισης του κ. Κατερίνας 
Βολονάκη, τον έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών για την μεταφορά και ένοχο 
μόνο για την παράνομη είσοδο στη χώρα για την οποία του επέβαλλε ποινή 
φυλάκισης 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 1500 ευρώ. 
 



Οι δύο αλλοδαποί διακινητές και οι 17 παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί 
εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της Κυριακής 5 Ιουλίου 2015, 
στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά βορειοανατολικά της Ρόδου από στελέχη 
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου από το Ενιαίο 
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη 
ακυβέρνητου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή του Φαληρακίου Ρόδου. 
 
Άμεσα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απέπλευσε και εντόπισε  στην 
ανωτέρω  περιοχή, πολυεστερικό ταχύπλοο σκάφος με δεκαεννέα (19) 
επιβαίνοντες, οι οποίοι περισυνελέγησαν με ασφάλεια και παραδόθηκαν στο 
λιμάνι του Μανδρακίου όπου οι δύο διακινητές και οι 17 παράτυπα 
εισελθόντες αλλοδαποί συνελήφθησαν . 
 
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενήργησε την προανάκριση, 
κατασχέθηκε το σκάφος, ενώ σε βάρος των δύο Σύριων διακινητών 
ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. 
Οι Ιρακινοί διακινητές και η διάσωση του Σύριου μετανάστη 
Στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων κάθισαν χθες δύο 
Ιρακινοί οι οποίοι τον Μάρτιο του 2015 είχαν συλληφθεί στην Σύμη για την 
μεταφορά 14 παράνομων μεταναστών στο νησί, ένας εκ των οποίων – 
υπέρβαρος- εγκλωβίστηκε σε βουνό της Σύμης, εξαιτίας σοβαρών 
προβλημάτων που αντιμετώπισε με την υγεία του και χρειάστηκε να 
μεταφερθεί με ελικόπτερο σούπερ – πούμα στο νοσοκομείο της Ρόδου. 
 
Το δικαστήριο έκρινε ένοχους εκ κερδοσκοπίας τους δύο αλλοδαπούς και 
τους επέβαλλε ποινή κάθειρξης 10 ετών και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ 
για κάθε μεταφερόμενο, καθώς και 6 μήνες φυλάκιση και 1500 ευρώ για την 
παράνομη είσοδο, δηλαδή κατά συγχώνευση 36 χρόνια κάθειρξη και 3 μήνες 
φυλάκιση καθώς και 95.500 ευρώ χρηματικό πρόστιμο με την έφεση να μην 
έχει αναστέλλουσα δύναμη. Σημειώνεται πως βάση της ισχύουσας νομοθεσίας 
οι αλλοδαποί θα εκτίσουν τα 25 χρόνια έκαστος. 
 
Συνήγοροι υπεράσπισης στην υπόθεση παραστάθηκαν οι κ.κ. Σταύρος 
Σκάρος και Γιάννης Μπαλαλής. Η σύλληψη των Ιρακινών είχε γίνει στις 29 
Μαρτίου 2015 το μεσημέρι, όταν οι λιμενικοί εντόπισαν ένα ταχύπλοο σκάφος 
στο οποίο επέβαιναν οι 14 παράνομοι μετανάστες και οι δύο διακινητές, να 
κινείται ύποπτα στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο «Πέδι» της Σύμης. 
 
Εκεί οι διακινητές αποβίβασαν στην ξηρά τους παράνομους μετανάστες ενώ 
το σκάφος τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση, και μόλις οι δύο Ιρακινοί 
κυβερνήτες αντιλήφθηκαν την ύπαρξη του περιπολικού σκάφους 



Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανέπτυξαν ταχύτητα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, 
προσπάθησαν να διαφύγουν προσαράζοντας το ταχύπλοο σκάφος σε 
βραχώδη περιοχή. 
 
Οι ίδιοι οι διακινητές βγήκαν στην ξηρά και καταδιώχθηκαν από τους 
λιμενικούς οι οποίοι άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό τους. 
Παράλληλα ενημερώθηκε και το Α.Τ. Σύμης για την παροχή συνδρομής, με 
αποτέλεσμα να εντοπιστούν  σε ορεινή βραχώδη περιοχή οι δύο (02) 
διακινητές και οι δεκατέσσερις (14) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί. 
Ένας εκ των δεκατεσσάρων (14) παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών 
εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή παρουσιάζοντας ενδείξεις σοβαρής 
ιατρικής πάθησης. Λόγω του δύσβατου της περιοχής δεν κατέστη δυνατή η 
προσέγγιση ιατρού στο σημείο για παροχή πρώτων βοηθειών και 
διενεργήθηκε άμεσα επιχείρηση απεγκλωβισμού του ανωτέρω με Super Puma 
της Πολεμικής Αεροπορίας, με το οποίο μεταφέρθηκε τελικά στο Γ.Π. 
Νοσοκομείο Ρόδου. 
 
Τέλος το ίδιο δικαστήριο επέβαλλε ποινή συνολική ποινή κάθειρξης 34 ετών 
και φυλάκιση 3 μηνών καθώς και χρηματικό πρόστιμο 38.500 ευρώ σε 
22χρονο Αφγανό για την μεταφορά 15 μεταναστών από τα τουρκικά παράλια 
στην Κάλυμνο (του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 6 ετών και χρηματικό 
πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο καθώς και 6 μήνες φυλάκιση και 
1500 ευρώ για την παράνομη είσοδο) με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα 
δύναμη. 
 
Ο αλλοδαπός είχε συλληφθεί στις 21 Ιουνίου 2015 από λιμενικούς, μέσα σε 
ακυβέρνητο σκάφος το οποίο είχε «μείνει» από μηχανική βλάβη ανοικτά της 
Καλύμνου, την ώρα που επιχειρούσε να επιστρέψει στα τουρκικά παράλια και 
αφού προηγουμένως είχε αποβιβάσει τους μετανάστες σε βραχώδη περιοχή. 
Συνήγορος υπεράσπισης στην υπόθεση ήταν ο κ. Σεβαστιανός Κούρκουλος. 
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