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Καταγγελία για την αστυνομική αυθαιρεσία

Η Κίνηση Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/τριών, με αφορμή
τρία περιστατικά που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, καταγγέλλει την απόπειρα
τρομοκράτησης και φακελώματος όσων στέκονται αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες της
πόλης μας.

Συγκεκριμένα:
- Την Τετάρτη 4/2 ένας φίλος της Κίνησης συνόδευε έναν Ιταλό δημοσιογράφο που
έκανε ρεπορτάζ για το προσφυγικό βοηθώντας τον στη μετάφραση. Κι ενώ ο Ιταλός
δημοσιογράφος συνομιλούσε με έναν Αφγανό πρόσφυγα στο χώρο έξω από το λιμάνι,
αστυνομικός που παρατηρούσε τη σκηνή φώναξε απειλητικά προς τον Έλληνα συνοδό του
«Εσένα θα σε κανονίσω αργότερα» και άλλα παρόμοια.
- Την Πέμπτη 5/2 μια Αθηναία δικηγόρος, μέλος της Ομάδας Δικηγόρων για τα
Δικαιώματα των Προσφύγων και τρεις Ιταλοί ακτιβιστές, μέλη της οργάνωσης Razzismo
Stop, ήρθαν στην Πάτρα στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους για τα δικαιώματα των
προσφύγων. Η πρώτη προσέγγιση από πλευράς των Αρχών ήταν στο πρόσωπο της
Αθηναίας δικηγόρου στη λιμενική ζώνη: αρχικά την σταμάτησαν κάποιοι αστυνομικοί και της
ζήτησαν τα στοιχεία της, αφήνοντάς την ακολούθως ελεύθερη. Στη συνέχεια όμως, κι ενώ
από τον έλεγχο της αστυνομίας δεν είχε προκύψει τίποτα, τη σταμάτησε ένας άνδρας του
Λιμενικού και την οδήγησε στο Λιμεναρχείο για περαιτέρω έλεγχο. Εκεί, ένας υπάλληλος
του Λιμεναρχείου πήρε τόσο την αστυνομική όσο και τη δικηγορική της ταυτότητα,
αφήνοντάς την για δεκαπέντε λεπτά να περιμένει για να αποδειχθεί ότι δεν είναι…
εγκληματίας.
- Αργότερα την ίδια μέρα η δικηγόρος μαζί με τους Ιταλούς ακτιβιστές και μέλη της
Κίνησης βρέθηκαν στην πλατεία Όλγας, όπου συνομίλησαν για λίγη ώρα με έναν
ταλαιπωρημένο ανήλικο Αφγανό. Στη συνέχεια, όταν οι Ιταλοί μαζί με έναν Πατρινό γιατρό
επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε ταξί, άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών, επιδεικνύοντας την
ταυτότητά τους, τους υποχρέωσαν να βγουν από το όχημα και τους ζήτησαν να τους
ακολουθήσουν στην Ασφάλεια για εξακρίβωση στοιχείων. Οι τελευταίοι αρνήθηκαν καθώς
δεν υπήρχε καμιά καταγγελία εις βάρος τους. Τελικά παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο σημείο
για περίπου μισή ώρα, περιμένοντας να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων τους στην
Ασφάλεια, και τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ποιος έχει την επιχειρησιακή ευθύνη αυτής συμπεριφοράς και πρακτικής από την πλευρά
των αστυνόμων με πολιτικά, κοινώς ασφαλίτες; Ποιος έχει δώσει την πολιτική εντολή να
υπάρχει τέτοια στάση από την πλευρά της αστυνομίας όταν πρόκειται για πρόσφυγες και
μέλη οργανώσεων που τους στηρίζουν; Είναι οι ίδιοι που από τη μια καταπατούν τα
δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων και από την άλλη πετάνε το μπαλάκι στην Πάτρα
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για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Κι ενώ γίνονται όλα αυτά από την άλλη η αστυνομία να μην ενδιαφέρεται να συλλάβει
όσους εκμεταλλεύονται τους πρόσφυγες ή όσους τους κακοποιούν. Χαρακτηριστικό ότι ο
θάνατος – δολοφονία τριών μεταναστών έξω από το τμήμα αλλοδαπών στην Αθήνα με
συνοπτικές διαδικασίες χαρακτηρίστηκε ατύχημα, η δολοφονική επίθεση απέναντι στην
εργαζόμενη, συνδικαλίστρια μετανάστρια με βιτριόλι Κων. Κούνεβα ούτε καν απασχόλησε
τις αρχές ενώ οι παράνομες συλλήψεις και επαναπροωθήσεις προσφύγων από την Πάτρα
έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Αυτά τα περιστατικά δεν είναι τυχαία, αλλά μαζί με παλαιότερα συνθέτουν μια
προσπάθεια εκφοβισμού όσων αγωνίζονται για τα δικαιώματα των προσφύγων και των
μεταναστών. Η τρομοκρατία όμως δεν θα περάσει. Δεν θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση
ακόμα και της συνομιλίας με τους πρόσφυγες, την ίδια στιγμή που οι λιμενικοί που
επανειλημμένα βιαιοπραγούν εις βάρος τους μένουν ατιμώρητοι και η ελληνική Πολιτεία
παρανομεί ως προς την τήρηση των δικαιωμάτων τους που κατοχυρώνονται από τις
διεθνείς συνθήκες.
Κίνηση Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/τριών
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