Το παρακάτω κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μία προσπάθεια για την ενημέρωση
συντρόφων-ισσων για τα γεγονότα που έχουν λάβει μέρος στη μυτιλήνη τις
τελευταίες μέρες…
Η κούραση που κουβαλάνε οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που φτάνουν, οι
συνθήκες στις οποίες κρατούνται αλλά και η αβεβαιότητα που επικρατεί για το πότε
θα καταφέρουν να πάρουν τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται για να φύγουν από το
νησί έχει δημιουργήσει ένα πολύ τεταμένο κλίμα. Τα νούμερα των αφίξεων
παραμένουν πολύ ψηλά με αποτέλεσμα οι ούτως ή άλλως άθλιες συνθήκες στα
κέντρα κράτησης του νησιού να γίνονται ακόμα χειρότερες από το συνωστισμό που
επικρατεί. Διάφορες κινήσεις αποσυμπίεσης της κατάστασης από πλευράς δημοτικών
και πολιτικών αρχών με την παροχή σημειώματος και την ναύλωση πλοίου για τη
μεταφορά μεγάλου αριθμού μεταναστών για καταγραφή και ταυτοποίηση στη
διεύθυνση αλλοδαπών στην πέτρου ράλλη έχουν μόνο προσωρινό αποτελέσματα και
κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα.
Παράλληλα τον τελευταίο καιρό τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου και οι
ανακοινώσεις φορέων έχουν αρχίσει να έχουν πάρα πολύ εχθρικό ύφος απέναντι
στους μετανάστες-ριες. Δεν διστάζουν κιόλας να χρησιμοποιούν ανύπαρκτες ιστορίες
περί απόπειρων βιασμών, συνωστισμών στα μπουρδέλα της πόλης (τελικά κανείς θα
νόμιζε ότι αυτοί οι άνθρωποι μεταναστεύουν για να γαμήσουν), παρενοχλήσεις
τουριστών κλπ. Το επιχείρημα κιόλας του πλήγματος στην τουριστική εικόνα του
νησιού και των προμετωπίδων του όπως ο Μόλυβος και το λιμάνι της Μυτιλήνης από
την εικόνα της εξαθλίωσης που φέρουν οι μετανάστες χρησιμοποιείται
επανειλημμένα δημιουργώντας ένα εντελώς εχθρικό στρατόπεδο απέναντι στους
ανθρώπους που καταφτάνουν και δίνοντας άπλετο χώρο στις ρατσιστικές και
φασιστικές φωνές του νησιού και όχι μόνο….
Τα γεγονότα, τουλάχιστον όπως μπορέσαμε να τα παρακολουθήσουμε, που έλαβαν
μέρος στο λιμάνι της μυτιλήνης τις τελευταίες μέρες έχουν ως εξής:
Τη Δευτέρα 15/06 ξέσπασαν καβγάδες μεταξύ των μεταναστών που κρατούνταν στο
δημοτικό κέντρο κράτησης στο Καρά Τεπέ με αφορμή την προτεραιότητα που
λαμβάνουν οι σύριοι μετανάστες έναντι όλων των υπολοίπων στην έκδοση των
«σημειωμάτων οικειοθελούς αποχώρησης» τα οποία και τους επιτρέπουν να
αποχωρήσουν για την αθήνα. Εδώ να σημειωθεί ότι λόγω του φόρτου, οι αρχές έχουν
περάσει και σε μία εναλλακτική, με την οποία προσφέρουν σημειώματα σε
μετανάστες για να μεταβούν στην Π.Ράλλη σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και να
ολοκληρώσουν την καταγραφή και ταυτοποίησή τους εκεί. Οι πληροφορίες που
έχουμε μιλάνε για κάποιους τραυματισμούς κυρίως από τον πετροπόλεμο που
ξέσπασε. Αποτέλεσμα του καβγά αυτού ήταν να αποχωρήσουν μαζικά για το λιμάνι
της μυτιλήνης γύρω στα 400 άτομα (κυρίως συριακής καταγωγής) όπου και εκεί
απαιτούσαν να τους δοθούν άμεσα έγγραφα να φύγουν από το νησί και να μην τους
ξαναβάλουν μαζί με τους αφγανούς όπου είχαν τσακωθεί. Στο λιμάνι οι μπάτσοι
οργάνωσαν ολόκληρη επιχείρηση στην οποία τους απέκλεισαν στο εσωτερικό του
λιμανιού και άρχισαν παρεμβαίνουν όλων των λογιών φορείς και οργανώσεις για να
αποκλιμακωθεί η ένταση. Με την υπόσχεση ότι θα δώσουν έγγραφα σε όλους τους,
για να φύγουν και να πάνε για καταγραφή και ταυτοποίηση στην Πέτρου Ράλλη τα
πράγματα ηρέμησαν και τους βάλανε στο κολυμβητήριο της πόλης να κοιμηθούν.
Μετά από δύο μέρες, οι μπάτσοι παρέδωσαν έγγραφα μόνο σε 200 από όσους ήταν

μαζεμένοι με αποτέλεσμα να ξαναξεκινήσουν διαμαρτυρίες από πλευράς
μεταναστών. Τους υπόλοιπους τους διέταξαν να ανέβουν στα λεωφορεία του
λιμενικού και του δήμου για να μεταβούν στο κέντρο ταυτοποίησης της μόριας και να
ολοκληρωθούν εκεί οι διαδικασίες καταγραφής. Απέναντι στη νέα αυτή ταλαιπωρία
και με την αβεβαιότητα για το ποιες ήταν πραγματικά οι διαθέσεις των αρχών οι
εναπομείναντες μετανάστες δεν δέχθηκαν την μεταφορά τους και άρχισαν να
διαμαρτύρονται απαιτώντας την χορήγηση των εγγράφων στο χώρο του λιμανιού.
Προσπάθησαν μάλιστα να κινηθούν εξωτερικά του λιμανιού προσπαθώντας να
διαρρήξουν την αορατότητα στην οποία βρισκόντουσαν μέσα στον χώρο του
λιμανιού.. Έργο αναλάβανε οι ειδικές δυνάμεις του λιμενικού όπου με την χρήση
απειλών, βρισιών και των πτυσσόμενων που κουβαλάνε επιτέθηκαν στους
μετανάστες αποτρέποντας τους από το να βγουν έξω από το λιμάνι. Αποτέλεσμα της
επίθεσης ήταν να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι ένας μετανάστης και να
ακολουθήσουν 7 συλλήψεις στο ψαχνό. Δεν δίστασαν κιόλας να επιτεθούν φραστικά
σε λίγους αλληλέγγυους αλλά και φωτορεπόρτερ που βρέθηκαν στο σημείο εκείνη
την ώρα.
Παράλληλα στο πεζοδρόμιο απέναντι από το σημείο της επίθεσης είχαν αρχίσει να
μαζεύονται διάφοροι «αγανακτισμένοι πολίτες» επευφημώντας την επίθεση. Κάποιοι
από αυτούς κινήθηκαν και απειλητικά απέναντι σε αλληλέγγυα που βρισκόταν στο
χώρο προπηλακίζοντάς την. Χαρακτηριστικό της παρανοϊκής κατάστασης που
επικρατεί είναι ότι πρωτοστάτες της επόθεσης αυτής ήταν οι ιδιοκτήτες τουριστικού
πρακτορείου όπου έχει επωφεληθεί τα μέγιστα της κατάστασης όλο αυτό το διάστημα
αφού αποτελεί ένα από τα 2 κεντρικά πρακτορεία που εκδίδουν εισιτήρια στους
μετανάστες που φεύγουν στο νησί.
Η ένταση αποκλιμακώθηκε στη συνέχεια με τις νέες υποσχέσεις ότι θα πάρουν όλοι
έγγραφα φτάνει να δεχθούν να πάνε στο κέντρο ταυτοποίησης.
Ταυτόχρονα οι τοπικές εφημερίδες αλλά και κομματικά στελέχη του τοπικού Σύριζα
προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τα πραγματικά αίτια των
αντιδράσεων των μεταναστών, διαδίδοντας φήμες περί υποκίνησης τους από
ντόπιους.
Χτες περνούσαν από αυτόφωρο οι 7 συλληφθέντες με τις κατηγορίες που τους
αποδόθηκαν να είναι πλημελληματικού χαρακτήρα και είναι οι εξής:






Αντίσταση κατά της αρχής
Παράβαση του νόμου περί όπλων
Απρόκλητες σωματικές βλάβες
Παρακώλυση συγκοινωνιών
Απείθεια - Εξύβριση

Ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί αν το σύνολο των κατηγοριών αφορά και τους 7 …
Οι διωκόμενοι μετανάστες ζητούσαν να γίνει άμεσα το δικαστήριο και να μην πάρει
αναβολή παρόλο που δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί η παρουσία δικηγόρου. Η έδρα
του δικαστηρίου αποφάσισε ωστόσο την αναβολή του δικαστηρίου για τις 24 Ιουνίου
καθώς ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας, ο λιμενικός που έχει καταγγείλει ότι
τραυματίστηκε από πέτρα, είναι σε αναρρωτική και δεν μπορούσε να παραστεί.

Ωστόσο διέταξε την απελευθέρωση τους μέχρι την εκδίκαση της απόφασης κάτι που
δημιούργησε εμφανώς εκνευρισμό στην κουστωδία των μπάτσων που βρίσκονταν
στην αίθουσα... Παρόλη τη σαφή εντολής της έδρας η αστυνομία με το που γύρισαν
στο τμήμα για να παραλάβουν τα πράγματά τους, διέταξε την εκ νέου σύλληψη και
κράτησή τους με την κατηγορία ότι εισήλθαν παράνομα στη χώρα. Τη βασική δηλαδή
κατηγορία που αποδίδεται στους παράτυπα εισερχόμενους μετανάστες. Βασική
διαφορά είναι ότι οι μπάτσοι αποφάσισαν ότι θα τους κρατήσουν στα κρατητήρια της
Α.Δ Μυτιλήνης αντί για το κέντρο κράτησης της Μόριας και η κράτησή τους θα
διαρκέσει μέχρι το δικαστήριο της Τετάρτης.
Οι κρατούμενοι ήταν σε σχετικά άσχημη κατάσταση, με εμφανή τα σημάδια από το
ξύλο που είχαν φάει και τρεις από αυτούς να είναι και ξυπόλητοι. Η τροπή που πήραν
κιόλας τα πράγματα με τη συνέχιση της κράτησής τους, τους έχει φέρει σε άσχημη
ψυχολογική κατάσταση. Να σημειωθεί ότι κάποιοι από τους συλληφθέντες κατά τη
στιγμή της σύλληψής τους βρισκόντουσαν με τις οικογένειές τους στο σημείο και
γίνονται τώρα προσπάθειες για τους φέρουμε σε επαφή.
Τις επόμενες μέρες έχουν ανακοινωθεί κινήσεις αλληλεγγύης στην πόλη καλεσμένες
από ανοιχτή συνέλευση που καλέστηκε για το συντονισμό δράσεων.
Musaferat
Ομάδα Ενάντια στα Κέντρα Κράτησης
ΥΓ: Η εικόνα στο δικαστήριο, με τους ξυπόλητους και ξυλοκοπημένους μετανάστες,
την στρατιά από μπάτσους όλων των ειδών από πάνω τους και τα σημάδια της Χ.Α
στα καθίσματα του ακροατηρίου, ήρθε να μας υπενθυμίσει τη συνέχιση της ανάδυσης
ενός ολοκληρωτικού κράτους με δεξιά ή αριστερή διαχείριση…

