ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
"Εµείς, οι κρατούµενοι στο Φυλάκιο, χρειαζόµαστε τη βοήθειά σας από έξω. Δεν έχουµε πρόσβαση
στα άλλα κελιά, δεν έχουµε καθαρό αέρα, το νερό είναι βρώµικο, το φαγητό φτάνει ίσα-ίσα για να
επιβιώσουµε, δεν µπορούµε να βγαίνουµε έξω.
Όταν κάποιος είναι άρρωστος, δεν µπορούµε να πάµε στο γιατρό για βοήθεια. Ξανά και ξανά, οι
άνθρωποι αρρωσταίνουν, καθώς οι τουαλέτες είναι βρώµικες. Θέλουµε να φύγουµε από αυτή τη
φυλακή. Η αστυνοµία µας χτυπάει ξανά και ξανά, στα χέρια µας, στα πόδια µας, µας βρίζουν
ασταµάτητα. Κανείς δεν απαντάει στο ερώτηµά µας για το τι θα γίνει στο µέλλον. Υπάρχουν ακόµη
και άνθρωποι που έχουν τρελαθεί, και ακόµα δεν µπορούν να φύγουν. Είµαστε πολλοί άνθρωποι,
µε διαφορετικές εθνικότητες, σε ένα κελί.
Δεν έχουµε διαπράξει κανένα έγκληµα, και δεν έχουν επιλέξει αυτή τη µοίρα. Έχουµε εγκαταλείψει
τον πόλεµο, την καταπίεση και τη φτώχεια για να φτάσουµε στις ευρωπαϊκές δηµοκρατικές χώρες.
Κάποιος να µας πει τι µας περιµένει, τι θα συµβεί σε µας.
Εµείς, οι κρατούµενοι από το Φυλάκιο, είµαστε ευγνώµονες που οι άνθρωποι µας ακούν τώρα."
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ALTERTHESS.GR
«Μιλήσαµε σήµερα µε κάποιον που αφέθηκε πριν από λίγες ηµέρες από τη φυλακή στο Φυλάκιο»,
ανέφεραν. «Στην αρχή, δεν ήθελε να µιλήσει. Δεν ήθελε να µας στεναχωρήσει, εµένα και την
οικογένεια µου, µε όλα αυτά που του συνέβησαν. Εγώ όµως του είπα: "Πες µου όλη την αλήθεια.
Οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν τι συµβαίνει εκεί µέσα!"
Παίρνουν φαγητό µια φορά την ηµέρα. Το φαγητό είναι µετά βίας αρκετά για να επιβιώσουν. Το
πόσιµο νερό είναι βρώµικο. Μέσα από τη βρύση βγαίνει χώµα. Οι τουαλέτες είναι βρώµικες. Δεν
υπάρχει καθαρός αέρας. Δεν υπάρχει εξαερισµός.
Μία φορά το µήνα τους επιτρέπεται να βγουν έξω στην αυλή. Ποτέ δεν βλέπουν το φως του ήλιου
και είναι πάντα κλειδωµένοι στο κελί τους. Στις 46 ηµέρες που κρατήθηκε, βγήκε µόνο δύο φορές
έξω για να αναπνεύσει. Η µία φορά, ήταν στην 3η Σεπτεµβρίου, όταν η φυλακή καιγόταν (σ.σ. η
µέρα της εξέγερσης, βλ. παρακάτω). Εκείνη την ηµέρα έπρεπε να σταθεί για τέσσερις ώρες στον
ήλιο, χωρίς σκιά πουθενά. Συλλογική τιµωρία;
Ένας άντρας από τη Συρία ξεκίνησε απεργία πείνας. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για τη διαµαρτυρία
του. Έτσι τελικά ο ίδιος τραυµάτισε τον εαυτό του µε ένα µαχαίρι. Η αστυνοµία ήταν απλά εκεί και
παρακολουθούσε. Αργότερα τον µετέφεραν σε άλλο κελί. Επτά µέρες αποµόνωσης. Στη συνέχεια,
τον έφεραν πίσω στο µεγάλο κελί, µαζί µε όλους τους άλλους κρατούµενους. Το αίτηµα της
απεργίας του ήταν να αφεθεί ελεύθερος. Αλλά κανείς δεν άκουγε. Κανείς έξω από τη φυλακή δεν
έµαθε για τη διαµαρτυρία του.
Κάτι ακόµα: η αστυνοµία χτυπάει τους ανθρώπους. Σε χτυπάνε τόσο που κινδυνεύει η ζωή σου.
Ξύλο και κακοµεταχείριση, αυτό είναι συνηθισµένο στην Ελλάδα. Χτυπούν τον κόσµο εκεί, τον
βασανίζουν.
Αν κάποιος αρρωστήσει, δεν υπάρχει γιατρός.»
Μου είπε ακόµα, συνεχίζει ο συγγενής του πρώην κρατούµενου:
«Δεν έκανα αίτηση ασύλου. Πήρα έναν ιδιώτη δικηγόρο ο οποίος µου είπε ότι αν το κάνω, θα
µείνω για πολύ καιρό σε αυτή τη φυλακή και δεν υπάρχει καµία πιθανότητα να πάρω άσυλο στην
Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Οι δικηγόροι υπόσχονται πάντα κάποια πράγµατα, αλλά λένε και λίγο
ψέµατα, σε σχέση µε τις πιθανότητες να αφεθείς ελεύθερος.
Η κατάσταση µέσα στη φυλακή είναι φρικτή. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα. Τρεις άνθρωποι
κοιµούνται σε ένα κρεβάτι. Αν κάποιος πέσει από το κρεβάτι, µπορεί να σπάσει τα χέρια του ή το
κεφάλι του και κανείς δεν θα τον πάρει είδηση (σ.σ. τα κρεβάτια είναι σε ορόφους, ψηλά από το
έδαφος). Μια φορά, ένας αφγανός έπεσε κάτω. Αιµορραγούσε πολύ αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα
για να βοηθήσει.
Υπάρχουν µετανάστες διαφορετικών καταγωγών σε ένα µικρό δωµάτιο. Αν ξεκινήσει κάποιος
καυγάς, οι αστυνοµικοί στέκονται από έξω και γελούν µέχρι να τελειώσει. Ή µέχρι κάποιος να
τραυµατιστεί. Δεν τους νοιάζει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε ένα κελί και όλη την ώρα

καινούργιοι άνθρωποι στριµώχνονται µέσα.
Μόνη επιθυµία µου ήταν να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση. Να βγω µόνο έξω από εκεί. Ακόµα
κι αν ήταν να απελαθώ. Οτιδήποτε θα ήταν καλύτερο από αυτή τη φυλακή. Γι 'αυτό κανείς δεν θέλει
να υποβάλει αίτηση για άσυλο εδώ. Επειδή είναι τόσο φρικτά σε αυτή τη φυλακή και κανείς δεν
θέλει να είναι υποχρεωµένος να παραµείνει εδώ για έξι ολόκληρους µήνες - ούτε καν για µια ηµέρα
παραπάνω!», καταλήγει ο πρόσφυγας, υποδεικνύοντας το «κλειδί» της ελληνικής µεταναστευτικής
πολιτικής.”
Οι πρόσφατες επιστολές- µαρτυρίες- καταγγελίες κρατουµένων µεταναστών στο κέντρο κράτησης
του Φυλακίου (που προστίθενται σε παλιότερες), για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης,
υγιεινής, περίθαλψης, τον υποσιτισµό των κρατουµένων, την έλλειψη πόσιµου νερού, την
ανεπαρκή καθαριότητα, το µεγάλο αριθµό ατόµων στα κελιά, τον ανύπαρκτο προαυλισµό, έφεραν
για άλλη µια φορά στη δηµοσιότητα τον ρατσιστικό και απάνθρωπο τρόπο αντιµετώπισης των
µεταναστών- προσφύγων από το ανύπαρκτο ελληνικό κράτος και την υποκριτική στάση της Ε. Ε.
ΑΝΘΡΩΠΟΙ που εγκαταλείπουν τις πατρίδες του εξαιτίας πολέµων, επεµβάσεων, εµφύλιων
συγκρούσεων (όπου πάντα βάζουν το χεράκι τους Αµερικανοί και Ευρωπαίοι, όπως πρόσφατα
στη Λιβύη...), τυραννικών καθεστώτων, φτώχειας, που το µόνο “έγκληµα” που έχουν κάνει είναι να
προσπαθούν να ξεφύγουν απ' αυτά που τους κατατρέχουν και απειλούν τη ζωή τους, κρατούνται
για εβδοµάδες, µήνες, χωρίς κανείς να τους δίνει καµία απάντηση για την “τύχη” που τους
περιµένει, την οποία άλλοι κρατούν στα χέρια τους...
Η “δηµοκρατική” και “πολιτισµένη” Ευρώπη, ξέχειλη από υποκρισία, αντιµετωπίζει το
“µεταναστευτικό ζήτηµα” όχι πολιτικά, αλλά ξεκάθαρα κατασταλτικά. Σήµερα δεν χρειάζεται φθηνά
εργατικά χέρια....Το κεφάλαιο και οι τράπεζες έχουν άλλα προβλήµατα...
Σύνορα κλειστά. Όσοι καταφέρουν και περάσουν τον ποταµό Έβρο συλλαµβάνονται και
φυλακίζονται σε απάνθρωπες συνθήκες, όσοι “ελευθερώνονται” ζουν σε “ανοιχτές φυλακέςγκέτο”...Απέναντι στη συνεχιζόµενη αύξηση των µεταναστευτικών ροών, η ελληνική και ευρωπαϊκή
απάντηση είναι ακόµα περισσότερη καταστολή.
Φράχτης, αντιαρµατική τάφρος, ελικόπτερα, αυτοκινούµενα επιχειρησιακά κέντρα, νέα τζιπ,
θερµικές κάµερες και...44 σκυλιά...Η πρόσφατη παρουσίαση του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος
Διαχείρισης των Συνόρων για την Αντιµετώπιση της Παράνοµης Μετανάστευσης, στο υπουργικό
συµβούλιο της 6ης Σεπτεµβρίου 2011, από τον υπουργό Προ(στασίας)- Πο(λίτη), βρίθει
καταστολής και απουσίας πολιτικής.
Η δύναµη κατοχής της Frontex έχει αρχίσει και πυροβολεί (σύµφωνα µε δηµοσίευµα της τουρκικής
Χουριέτ στο τέλος Αυγούστου, που ανέφερε πως από πυρά της Frontex σκοτώθηκε µετανάστης
στην περιοχή Οζούνκιοπρού της Αδριανούπολης που προσπαθούσε να περάσει µε βάρκα στην
Ελλάδα), οι ανθρωποφύλακες στο Φυλάκιο και τα άλλα κέντρα κράτησης “σωφρονίζουν” δια της
ράβδου τους “διοικητικούς παραβάτες” που ζητούν λίγο καθαρό αέρα ή ιατρική βοήθεια. Η
“κατάσταση” ξεφεύγει όσο η “κρίση” τους βαθαίνει. Ο Λοβέρδος, σε αγαστή σύµπνοια µε το ΛΑΟΣ,
παρουσίασε τους µετανάστες ως “υπεύθυνους” για τη µαύρη τρύπα των νοσοκοµείων”, η Νέα
Δηµοκρατία θεωρεί τη µετανάστευση “ασύµµετρη απειλή”. Τα αστικά κόµµατα στοχοποιούν τους
µετανάστες. Οι ρατσιστικές- φασιστικές επιθέσεις αυξάνονται. Η προσπάθειά και ο στόχος “τους”
είναι εµφανής. Αντί η κοινωνία, που βρίσκεται σε καθεστώς σοκ από τη ληστρική επίθεση που
δέχεται το λαϊκό εισόδηµα, να “επιτεθεί” στην καθεστωτική και δοσίλογη κυβέρνηση, επιτίθεται στον
πλέον “αδύναµο κρίκο”, τους µετανάστες...
Η Ανοιχτή Συνέλευση Ορεστιάδας, µε βάση και αναφορές που έχουν γίνει από συλλογικότητες,
φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο “µεταναστευτικό ζήτηµα” (Ελληνικό Συµβούλιο
για τους Πρόσφυγες, Γιατροί χωρίς Σύνορα κ. α) αλλά και από καταγραφές µεταναστών που έχουν
βιώσει τη “φιλοξενία” στα κέντρα κράτησης, ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ:
- Την ανύπαρκτη διαδικασία χορήγησης ασύλου και τον τιµωρητικό χαρακτήρα της παραµονής
όσων αιτούνται άσυλο για άγνωστο χρονικό διάστηµα στις φυλακές.
- Τις άθλιες συνθήκες κράτησης που επικρατούν στα κέντρα:
-Τον υποσιτισµό των κρατουµένων
- Τις ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής
- Την έλλειψη στοιχειώδους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (δεν υπάρχουν γιατροί, ψυχολόγοι
κλπ)
- Την έλλειψη νοµικής κάλυψης (δικηγόροι, µεταφραστές)

- Την έλλειψη πόσιµου νερού
- Την έλλειψη χώρων υγιεινής και την ανεπαρκή καθαριότητα αυτών
- Τον µεγάλο αριθµό ατόµων στα κελιά (3 άτοµα ανά κρεβάτι)
- Την έλλειψη προσωπικού χώρου (ακόµα και για περπάτηµα)
- Τον ανύπαρκτο προαυλισµός (1 φορά το µήνα)
- Την άσκηση σωµατικής και ψυχολογικής βίας (ξυλοδαρµοί, ύβρεις, οµαδικά καψόνια) από τους
ανθρωποφύλακες
- Την αδιαφορία των τοπικών αρχών και τη συγκάλυψη των πραγµατικών συνθηκών που
επικρατούν στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι ίδια και αναφαίρετα για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως
“χρώµατος”, θρησκείας και εθνικότητας και καταπατώνται από τους ίδιους που θεσπίζουν το
νοµικό πλαίσιο που υποτίθεται ότι πρέπει να τους προστατεύει.
Στην Ελλάδα της χρεοκοπίας και της έλλειψης χρηµάτων για υγεία, πρόνοια, παιδεία, µισθούς και
συντάξεις. Στην Ελλάδα της “εσωτερικής πτώχευσης και στάσης πληρωµών”, της ληστρική
επίθεσης στο εργατικό- λαϊκό εισόδηµα, ξοδεύονται τεράστια ποσά για επάνδρωση στρατιωτικών
αποστολών σε εµπόλεµες χώρες (από τις οποίες προέρχονται οι µετανάστες).
Συντασσόµενοι µε τις προτάσεις οργανώσεων και συλλογικοτήτων, ΖΗΤΑΜΕ:
1. Ενεργοποίηση σχεδίου για τη στήριξη ατόµων µε αναγνωρισµένο καθεστώς πολιτικού
πρόσφυγα.
2. ∆ιασφάλιση του δικαιώµατος της ευχερούς και έγκαιρης πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου.
3. Λήψη µέτρων για την εγγύηση της ίσης απόλαυσης των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων
από τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική τους ένταξη.
4. Να µην καταστρατηγείται η αρχή της µη κράτησης των αιτούντων άσυλο.
5. Να εφαρµόζεται ο νόµος ως προς τον δικαστικό έλεγχο της παράτασης της τρίµηνης διοικητικής
κράτησης.
6. Εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στα κέντρα κράτησης.
7. Εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης, επαρκούς σίτισης, ένδυσης και διανοµής ειδών προσωπικής
υγιεινής, του δικαιώµατος προαυλισµού, της πληροφόρησης για το σύστηµα κράτησης και για το
δικαίωµα αίτησης ασύλου, της απρόσκοπτης επικοινωνίας µε τον έξω κόσµο και µε δικηγόρο.
8. ∆ιασφάλιση της συνεχούς ιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε όλους, καθώς και της
ειδικής φροντίδας για ευάλωτες οµάδες, όπως οι έγκυες γυναίκες και οι νεοαφιχθέντες.
9. Ανάπτυξη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες µετά την κράτησή
τους.
10. Μη κράτηση των ανηλίκων – αύξηση των χώρων φιλοξενίας, διασφάλιση ότι θα είναι πλήρως
στελεχωµένα µε κατάλληλο προσωπικό και άµεση και ασφαλής µετάβαση των ανηλίκων στους
χώρους αυτούς µε τη συνοδεία ενηλίκων κατάλληλα εκπαιδευµένων.
11. Άµεση ενηµέρωση του Εισαγγελέα Ανηλίκων για κάθε ανήλικο που µπαίνει και διαβιεί στη
χώρα.
12. Εφαρµογή του θεσµού του επιτρόπου για κάθε ανήλικο µε στόχο την προστασία του και
ενίσχυση του
* ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΞΕΝΟΙ, ΤΡΕΛΟΙ ΚΙ ΑΓΡΙΕΜΕΝΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΛΕΦΤΑ, ΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ
* Η ΕΛΠΙΔΑ ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥΣ
* Αντίσταση-Αλληλεγγύη-Αξιοπρέπεια
* Φράχτη να βάλουν στα αρρωστηµένα τους µυαλά
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