
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Μετά την επιστολή του Δηµάρχου της Πάτρας Γ. Δηµαρά µόνο στον Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη για τη λύση του προσφυγικού προβλήµατος στη Πάτρα, ο Υπουργός  Χ. 
Παπουτσής ανταποκρίθηκε αµέσως στο αίτηµα του Δηµάρχου µε το µόνο τρόπο που ξέρει να 
λύνει τα προβλήµατα: την καταστολή. Ο κος Δηµαράς ποιες άλλες προτάσεις θα µπορούσε να 
περιµένει από τον υπουργό, όταν έχoυν προηγηθεί αστυνοµικές επιχείρησεις σκούπα σε 
Ηγουµενίτσα, Αθήνα και Πάτρα (αµαξοστάσιο ΟΣΕ Αγ. Διονύσιου); 
Έτσι στις 26/7 και 27/7 στις 6 η ώρα το πρωϊ στήθηκε µια επιχείρηση “καθαρισµού” του χώρου 
του αµαξοστασίου του ΟΣΕ στον Αγ. Αντρέα, όπου είχαν βρει καταφύγιο οι πρόσφυγες. 
Από τη µια η αστυνοµία προέβη σε µαζικές συλλήψεις ΟΛΩΝ όσοι βρίσκονταν στο χώρο, 
σκορπίζοντας και καταστρέφοντας τα λιγοστά υπάρχοντά τους, απαραίτητα όµως για τη 
διαβίωσή τους (ρούχα, στρώµατα, κουβέρτες, προσωπικά αντικείµενα, τρόφιµα) και 
αρπάζοντας χρήµατα και κινητά τηλέφωνα. Από την άλλη το συνεργείο καθαρισµού του 
Δήµου ολοκλήρωσε το έργο της αστυνοµίας µαζεύοντας και πετώντας στα σκουπίδια ό,τι είχε 
αποµείνει ανέπαφο από το "ζήλο" της ΕΛΑΣ.  
Μάταια στις 26/7 απευθυνθήκαµε στην αρµόδια Αντιδήµαρχο, στο Γενικό Γραµµατέα του 
Δήµου, στον Περιφερειάρχη (ο Δήµαρχος θα µας δεχθεί την επόµενη εβδοµάδα!!), 
προκειµένου να σταµατήσουν οι διώξεις των µεταναστών. Την επόµενη µέρα η αστυνοµία και 
το συνεργείο καθαρισµού του Δήµου συνέχισαν το έργο τους.  
Είναι γεγονός ότι αστυνοµία και λιµενικό έχουν εξαπολύσει το τελευταίο διάστηµα άγριο 
κυνηγητό στους πρόσφυγες της πόλης, µε συνεχείς συλλήψεις, ξυλοδαρµούς, τραυµατισµούς, 
καταστροφή των πρόχειρων καταλυµάτων τους, κόψιµο νερού και κλοπές των κινητών τους 
τηλεφώνων και των χρηµάτων τους. 
Το µόνο έγκληµα που διέπραξαν, είναι ότι τόλµησαν να φύγουν από την πείνα, την 
εξαθλίωση, το θάνατο, τους πολέµους που η "πολιτισµένη" Ε.Ε. παρέα µε το ΝΑΤΟ διεξάγουν 
για τα δικά τους πολιτικοοικονοµικά συµφέροντα και οι δικές µας κυβερνήσεις φυσικά ποτέ δεν 
αρνήθηκαν τη “συνδροµή” της χώρας µας.  
Εν τέλει οι πρόσφυγες µεταφέρονται µε λεωφορεία της ΕΛΑΣ και αφήνονται ελεύθεροι στην 
Αθήνα, στο Ξυλόκαστρο στο Κιάτο και αλλού, απ’ όπου αναγκάζονται να επιστρέψουν µε τα 
πόδια µη έχοντας άλλη επιλογή.  
Το σκηνικό το έχουµε ξαναζήσει τον Ιούλιο του 2009 όταν η ΕΛΑΣ προέβη σε συλλήψεις και 
σε εκκένωση, καταστροφή και εµπρησµό του καταυλισµού των Αφγανών προσφύγων. Οι 
άνθρωποι όπως και τότε, έτσι και τώρα δεν εξαφανίζονται δια µαγείας.Το µόνο σίγουρο είναι 
πως ξαναγίνονται για πολλοστή φορά θύµατα µε τους χειρότερους όρους και τις ανάλογες 
συνέπειες για τους κατοίκους της πόλης. 
Ζητούµε από το Δήµο, την Περιφέρεια και την κυβέρνηση ν' απαντήσει στην κοινωνία ποιά 
πολιτική θα λύσει το πρόβληµα των προσφύγων και παράλληλα των τοπικών κοινωνιών. 
Το έργο της καταστολής το έχουµε ξαναδεί και το βιώνουµε όλο και συχνότερα.  Αυτό που δεν 
έχουµε δει είναι τα αποτελέσµατα που υπόσχονται µέσα από αυτή τη πολιτική. Η λύση δεν 
βρίσκεται σε καµία περίπτωση στην καταστολή. Η λύση βρίσκεται στην αναγνώριση της 
προσφυγικής ιδιότητας, στη δηµιουργία δηµόσιων υποστηρικτικών δοµών στέγασης, στην 
κάλυψη των επισιτιστικών και ιατροφαρµακευτικών αναγκών τους και στην παροχή 
ταξιδιωτικών έγγραφων σε όσους το επιθυµούν. 
Στις κατασταλτικές αυτές πρακτικές θα µας βρίσκουν πάντοτε απέναντι τους. 
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