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Θέμα: Αίτημα για παροχή στοιχείων αναφορικά με τρεις αλλοδαπές γυναίκες στη 
περιοχή αρμοδιότητας σας

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 παρ. 9 του 

Συντάγματος και το ν. 3094/2003 εξετάζει  την 321078 αναφορά της οργάνωσης «Ελληνικό 

Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι» που έχει υποβληθεί  από τον εκπρόσωπό της  

κ. Παναγιώτη Δημητρά. 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αναφορά, μια ομάδα αλλοδαπών εισήλθε στη Χίο 

πριν από 10 περίπου ημέρες, ευρισκόμενοι σε ορεινή περιοχή κοντά στα Καρδάμυλα της Χίου. 

Μεταξύ τούτων φαίνεται να υπάρχουν και τρεις γυναίκες για τις οποίες έχουν επικοινωνήσει με 

την οργάνωση συγγενικά τους πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό και  τα οποία αγνοούν 

τη τύχη των ως άνω συγγενών τους. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η μια εξ αυτών είναι η κ. Huda Hussein Adan 

γεννηθείσα στις 24/1/1998, με ιθαγένεια Σομαλίας ή/και Τζιμπουτί. Η δεύτερη είναι η Hamda 

Ahmed Isse γεννηθείσα στις 5/5/1997 με ιθαγένεια Σομαλίας ενώ για τη τρίτη είναι διαθέσιμο 

μόνο το πρώτο όνομα της, Rooda. Περαιτέρω εκφράζεται ανησυχία από τον κ. Δημητρά  

μήπως τυχόν κάποια από τις τρεις είναι η αλλοδαπή που βρέθηκε νεκρή την Παρασκευή 

8/7/2022. 
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Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν στοιχεία διαθέσιμα στην υπηρεσία σας για 

τις εν λόγω τρεις αλλοδαπές γυναίκες, καθώς και αν τυχόν υπάρχει συσχετισμός με το 

περιστατικό θανάτου στις 8/7/2022, το συντομότερο δυνατόν λόγω του επείγοντος του 

ζητήματος.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή 

σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 

   

  Με εκτίμηση,

    

Γιάννης Μόσχος

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
Παναγιώτης Δημητράς 

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι 

Ένωση Ουμανιστών Ελλάδας 

 panayotedimitras@gmail.com
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