ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σάµος 28 Αυγούστου 2012
Μετά από πληροφορία που είχε η Κίνηση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα –
Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες ,σχετικά µε τα νέα κύµατα προσφύγων στο νησί της
Σάµου, µέλη της
πραγµατοποίησαν σήµερα 28/8/2012 επίσκεψη τόσο στο
Λιµεναρχείο όσο και στην Αστυνοµία.Αναλυτικά:
Κατά την επίσκεψη µας στο Λιµεναρχείο συναντήσαµε τον κ. Υπολιµενάρχη .Το
λιµενικό το Σάββατο 25 Αυγούστου εντόπισε µέσα σε βάρκα και συνέλαβε 4 0
άτοµα. Επειδή τα κρατητήρια του αστυνοµικού τµήµατος ήταν είδη γεµάτα και το
πρώην κέντρο κράτησης κατεστραµµένο,µετά από έρευνα του λιµενικού οι άνθρωποι
αυτοί κρατούνται πάνω από το λιµενικό ταµείο.Αναµεσά τους είναι 8 γυναίκες και 6
παιδιά . Προέρχονται από την εµπόλεµη ζώνη της Συρίας και δεν έχουν µιλήσει
ακόµα µε δικηγόρο.
Κατά την επίσκεψη µας στο Αστυνοµικό Τµήµα µιλήσαµε µε τον Διοικητη του
τµήµατος .Στα κρατητήρια Βαθέως στοιβάζονται περίπου 30 άνθρωποι .Επίσης
γεµάτα είναι και τα κρατητήρια Καρλοβάσου και Πυθαγορείου.Η προοπτική γι
΄αυτούς τους ανθρώπους: Η ΑΠΕΛΑΣΗ , αφού θεωρούνται κρατούµενοι ,µε το
γνωστό τρόπο , να εγκαταλείψουν τη χώρα σε ένα µήνα.
Για την αντιµετώπιση όλων αυτών δεν υπάρχει µάλλον κανένα σχέδιο από τις τοπικές
άρχες (Περιφέρεια,Αστυνοµία) αφού για άλλη µια φορά τους βρήκε παντελώς
απροετοίµαστους.
Ο κ.Δένδιας ,ο αρµόδιος υπουργός δήλωσε ότι οι άνθρωποι που προέρχονται από
εµπόλεµες περιοχές , όπως για παράδειγµα η Συρία , αυτόµατα θα θεωρούνται
πρόσφυγες και όχι κρατούµενοι και θα φιλοξενούνται σε ανοιχτούς χώρους , δε θα
κρατούνται. Βέβαια γι΄ αυτό δεν έχει ενηµερωθει κανένας γραπτώς ,ούτε το τοπικό
Λιµεναρχείο και η Αστυνοµία.(Μα τι υποκρισία ,µιλάµε για το ίδιο υπουργείο, την
ίδια κυβέρνηση της καταστολής , της ρατσιστικής βίας και τον ρατσιστικών
πογκρόµ).
Η Κίνηση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα –Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες καταγγέλει:
 Την κράτηση δεκάδων προσφύγων σε απάνθρωπες συνθήκες ,την
κωλλυσιεργία των τοπικών αρχών σχετικά µε αυτό.Ας πιέσουµε όλοι για
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ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ.
 Την απουσία ενηµέρωσης των περισσότερων προσφύγων για τα
δικαιώµατά τους .ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.
 Την παράνοµη κράτηση 6 ανηλίκων , χωρίς εφαρµογή του νόµου περι
ανηλίκων. ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ.
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