«Δεν ήρθαµε στην Ευρώπη για να µας δέρνουν, να µας προσβάλουν
και να µας φυλακίζουν»
Τρόποι και µέθοδοι πρώτης υποδοχής των προσφύγων στην Ελλάδα. Το παράδειγµα της Μόριας
στη νήσο Λέσβο.
Στις 26 Σεπτεµβρίου 2013 άνοιξε στη Μόρια της Λέσβου το αποκαλούµενο «Κέντρο πρώτης
υποδοχής» (ΚΕΠΥ). Είναι το δεύτερο τέτοιο κέντρο, µετά το ΚΕΠΥ στο χωριό Φυλάκιο του
Έβρου, που άνοιξε νωρίτερα την ίδια χρονιά.
Η «Παγανή της Τρόικας», όπως λέγεται για να µας υπενθυµίζει την παλιότερη φυλακή και να το
αποσυνδέει από το κοντινό χωριό Μόρια, είναι µια φυλακή, στην οποία έχουν πρόβαση µόνο λίγες,
επιλεγµένες ΜΚΟ, κι αυτό υπό τον όρο πως δεν θα αποκαλύψουν οποιαδήποτε πληροφορία στον
έξω κόσµο. Στην κοινωνία παρουσιάζεται ο όρος «πρώτη υποδοχή», ο οποίος δηµιουργεί την
ψευδή εντύπωση ότι πρόκειται για ένα ανοιχτό κέντρο µε ελεύθερη πρόσβαση, τη στιγµή που δεν
είναι παρά µια ακόµη φυλακή στην παράδοση των περίφρακτων κοντέινερ της Αµυγδαλέζας, µε
µόνη διαφορά τη διάρκεια του εγκλεισµού, εκ πρώτης όψεως. Ο νόµος ορίζει ότι η κράτηση δεν
πρέπει να ξεπερνά τις 25 µέρες ΑΛΛΑ οι κρατούµενοι µπορεί να µεταφερθούν σε άλλα κέντρα
κράτησης, όπως στο Φυλάκιο, την Κοµοτηνή, την Ξάνθη ή τη Χίο, για παράδειγµα. Εκεί µπορεί να
κρατηθούν µέχρι και 18 µήνες, εάν στο µεταξύ δεν «επαναπροωθηθούν» στην Τουρκία, δεν
απελαθούν ή δεχτούν εθελοντικά την επιστροφή τους.
Σκοπεύουµε να αναδείξουµε το πραγµατικό πρόσωπο του Κέντρου Κράτησης «Πρώτης Υποδοχής»
από την αρχή της λειτουργία του και να επιµείνουµε ότι πρέπει να κλείσει. Δεν ζητούµε καλύτερες
συνθήκες κράτησης αλλά ελευθερία!

Θέσαµε σε πρόσφυγες που πέρασαν από τη φυλακή της Μόριας µια και µόνη
ερώτηση: «Ποιά ήταν η χειρότερη εµπειρία σας από την κράτηση στη Μόρια;»
Ο Σύρος που έπεσε θύµα ξυλοδαρµού
Μόλις είχε φτάσει. Είχε έλθει από τη Συρία. Δεν είχε καµία πληροφορία για τον τρόπο λειτουργία
του στρατοπέδου. Τρεις φορές την ηµέρα η αστυνοµία καλούσε όλο τον κόσµο να σταθεί στη
σειρά, προκειµένου να τον µετρήσει. Από τις 14.30 ως τις 15.00 όλοι έπρεπε να σταθούν για να
τους µετρήσει η αστυνοµία. Δεν επιτρεπόταν να λείπει κανένας. Όταν οι αστυνοµικοί µπήκαν στο
κοντέινερ, τον βρήκαν να κοιµάται. Ένας αστυνοµικός τον τράβηξε από το πόδι, φωνάζοντάς του
και χτυπώντας τον. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι πρέπει να βγει έξω για την καταµέτρηση.
Κανένας δεν του το είχε πει, δεν ήταν ένοχος. Δεν ήταν δικό του λάθος.
Ψάχνεις δηµοκρατία και βρίσκεις την αστυνοµία
Όταν µεταναστεύουµε στην Ευρώπη, ψάχνουµε τη δηµοκρατία, αναζητούµε την ανθρωπιά. Δεν
ήλθαµε εδώ για να µας προσβάλουν ή να µας φερθούν άσχηµα σαν να είµαστε ένοχοι ή
εγκληµατίες. Απ' αυτά είχαµε χορτάσει στις χώρες µας: αρκετές ανησυχίες, αρκετοί δικτάτορες,
αρκετοί άνθρωποι που υποφέρουν και αρκετοί κακοί άνθρωποι που µας χτυπούν.
Όλοι όσοι ήµασταν εκείνη την ηµέρα στο στρατόπεδο, δεν πήραµε συσσίτιο επειδή [οι

αστυνοµικοί] είχαν τσαντιστεί που ήλθαµε εδώ. Αυτά που ακούγαµε για την Ευρώπη είναι ένα
πράγµα κι αυτά που αντιµετωπίζουµε εδώ είναι άλλο. Το πρώτο που χρειάστηκε να
αντιµετωπίσουµε εδώ ήταν αυτός ο αστυνοµικός... Αλλά όταν µας άφησαν ελεύθερους,
συναντήσαµε όλους αυτούς τους ωραίους ανθρώπους! Ουάου! Πολύ ευγενικοί και πολύ
γενναιόδωροι άνθρωποι. Αυτό που περιµέναµε, τελικά το βρήκαµε!
Ο άνθρωπος που έπεσε από το κρεβάτι
Είναι κοντός και το πάνω κρεβάτι της κουκέτας βρισκόταν ψηλά. Δεν υπήρχε σκάλα για να
σκαρφαλώσεις. Δεν υπήρχαν καθόλου σκάλες για τα κρεβάτια της φυλακής. Μόνο τις πρώτες 10
µέρες είχαµε µερικές. Ύστερα µας τις πήραςν όλες.
Έπρεπε να τον βοηθάνε οι φίλοι του για να ανέβει στο κρεβάτι. Μια νύχτα, όταν ο αστυφύλακας
µας φώναξε να έλθουµε για το µέτρηµα, αυτός κοιµόταν. Ήθελε να κατέβει γρήγορα, γιατί φοβόταν
πως ο αστυφύλακας θα τον χτυπούσε αν δεν βιαζόταν να µπει στη σειρά. Έτσι, έπεσε απ' το
κρεβάτι. Για µια στιγµή, δεν ήξερε καν πού βρισκόταν, τόσο τρόµαξε στον ύπνο του από τις φωνές
του αστυφύλακα. Χτύπησε το πόδι και τη µέση του. Ένα παλιό πρόβληµα που είχε µε τη µέση,
χειροτέρεψε κι άλλο µετά το πέσιµο. Το είπε στο γιατρό κι εκείνος του απάντησε να µην ανησυχεί
αλλά η µέση του τον πονάει ακόµη. Ρωτήσαµε τους αστυνοµικούς γιατί πήραν τις σκάλες κι εκείνοι
µας είπαν «Για να µην αποδράσετε»
Χωρίς παπούτσια
Το χειρότερο στη Μόρια ήταν ότι δεν είχα παπούτσια. Συνέχεια ζητούσα παπούτσια αλλά κανείς
δεν µου έδωσε.
Χωρίς ελευθερία
Κάθε µια από τις 25 µέρες εκεί µέσα, ήταν τροµερή για µας επειδή δεν είχαµε ελευθερία. Εκείνοι οι
αστυνοµικοί µας ενοχλούσαν όλη την ώρα.
Χωρίς προστασία
Φοβηθήκαµε όταν o αστυνοµικός χτύπησε το Σύριο γιατί είδαµε πως τέτοια πράγµατα γίνονται και
στην Ευρώπη. Στις χώρες µας είχαµε µάθει πως η Ευρώπη γέννησε την Ελευθερία αλλά
καταλάβαµε πως ούτε κι εδώ υπάρχει καµία προστασία για µας. Δεν ήλθαµε στην Ευρώπη για να
µας δέρνουν, να µας προσβάλουν, να είµαστε σκλάβοι ή φυλακισµένοι.
Το ελληνικό Γκουαντάναµο
Την πρώτη µέρα που µας έφεραν σ' αυτή τη φυλακή µας διέταξαν να κάτσουµε στο χώµα σε µια
γραµµή. Οι αστυνοµικοί µας απαγόρευαν να µιλάµε µεταξύ µας. Ήταν όπως στο Γκουαντάναµο.
Ήµασταν φυλακισµένοι. Εκεί µέσα γίνονται πράγµατα που δεν είναι σωστά.
Το ατέλειωτο περπάτηµα και η ορθοστασία στη σειρά
Για µένα, το χειρότερο ήταν όταν περπατήσαµε µέχρι τη Μόρια, µόλις στάσαµε στη Λέσβο. Κανείς

δεν µας συνέλαβε για να µας βάλει στη φυλακή. Έπρεπε να πάµε µόνοι µας, µετά από το
εξαντλητικό ταξίδι. Μέσα στη Μόρια, το χειρότερο ήταν που µας διέταζαν να σταθούµε στη σειρά
και τιµωρούσαν όσους δεν έρχονταν άµεσα, στερώντας τους το φαγητό.
Τιµωρία επειδή προσευχήθηκες: όχι φαγητό
Μια φορά προσευχόµουν και µόλις τέλειωσα την προσευχή, πήγα και στάθηκα στη σειρά. Αλλά ο
αστυνοµικός µου είπε να βγω από τη σειρά. Όλοι πήραν φαγητό εκτός από µένα. Ο αστυνοµικός
µου είπε: «Σήµερα, δεν έχει φαγητό για σένα!» Εκείνη τη µέρα δεν έφαγα τίποτε.
Φυλακισµένοι, όχι πρόσφυγες
Με κάλεσε ο αστυνοµικός να µεταφράζω σε όσους δεν ήξεραν αγγλικά ή ελληνικά. Άρχισε: «Πές
στους κρατούµενους...» αλλά προτού ολοκληρώσει, τον διέκοψα «Συγνώµη, δεν είµαστε
κρατούµενοι, είµαστε πρόσφυγες που µόλις έφτασαν απ' την Τουρκία. Δεν είµαστε κρατούµενοι!»
Ο αστυνοµικός µου απάντησε: «Δεν είστε πρόσφυγες, κρατούµενοι είστε! Μετάφραζε τώρα και
µην πετάγεσαι.»
Δεν επιτρέπονται τα φάρµακα
Όταν ήµουν στη Μόρια δεν µπορούσα να κοιµηθώ καθόλου. Είχα προβλήµατα. Το είπα της
γιατρίνας κι εκείνη µου έδωσε µερικά χάπια για τον ύπνο. Μέχρι να µου τα δώσει είχα τέσσερις
µέρες να κοιµηθώ. Τα χάπια µε βοήθησαν τελικά να κοιµηθώ. Μια µέρα, που κοιµόµουν, ήρθε ο
αστυφύλακας. Μου είπε «Αν δεν έρθεις στην ώρα σου, θα σου δηµιουργήσω προβλήµατα». Μου
απαγόρεψε να χρησιµοποιήσω ξανά τα χάπια που µε βοηθούσαν να κοιµηθώ. Όταν η γιατρίνα µε
ρώτησε, αργότερα, πώς τα πήγαινα µε τα χάπια, της απάντησα ότι δεν µπορούσα να τα
χρησιµοποιήσω γιατί µου το απαγόρεψε ο αστυνοµικός.
Τιµωρία: όχι ηλεκτρικό ρεύµα
Ενας νεαρός βγήκε από το κοντέινέρ του, για να κάτσει και να καπνίσει. Ο αστφύλακας του έβαλε
τις φωνές να πάει µέσα αλλιώς θα του έκοβαν το ηλεκτρικό. Μετά, έκοψαν το ηλεκτρικό. Έκοψαν,
επίσης, και το ηλεκτρικό στη Σύρια γυναίκα και τα παιδιά που έκαναν απεργία πείνας, επειδή
κρατούνταν τόσον καιρό στην αποµόνωση παρά το ότι ήταν Σύριοι.
Κρατούµενοι
Στο µπάνιο υπάρχει µια επιγραφή που λέει: «Οι κρατούµενοι...»
Αλλαγές δωµατίων
Ήµασταν στο ίδιο δωµάτιο για 23 µέρες. Το κρατούσαµε καθαρό και ζούσαµε εκεί µέσα. Μια
νύχτα, κατά τις µία η ώρα, µας έβαλαν να αλλάξουµε δωµάτιο, λέγοντας ότι έρχονται νέοι Αφγανοί
και ότι εµείς πρέπει να πάµε σε άλλο δωµάτιο.
Τους είπα: «Είµαστε εδώ 23 µέρες ήδη. Μας έµειναν µόνο δύο µέρες µέχρι να φύγουµε. Θέλουµε
να µείνουµε στο δωµάτιο µας, που το κρατάµε πάντα ωραίο και καθαρό». Ο αστυνοµικός µου

απάντησε: «Δεν είµαι ο πατέρας σου. Μην µου αντιµιλάς»/ Έτσι, αναγκαστήκαµε να αλλάξουµε
δωµάτιο νυχτιάτικα και το άλλο δωµάτιο είχε τα µαύρα του τα χάλια. Το νερό από τις τουαλέτες
έτρεχε µέσα στο δωµάτιο. Μύριζε άσχηµα, τα κρεβάτια ήταν πολύ βρώµικα και υγρά. Ήταν το
δωµάτιο Νο 7.
Διαρροές από τις τουαλέτες στα δωµάτια
Το νερό από τις τουαλέτες έτρεχε στα δωµάτια Νο2 και 7, καθώς και στο Νο 5 µ΄όλο που τα
δωµάτια είναι καινούργια. Εάν είναι έτσι όταν είναι καινούργια πώς θα είναι σε έξι µήνες;
Ρατσιστική αντιµετώπιση
Όλες οι µέρες ήταν τροµερές αλλά ακόµα χειρότερη ήταν η στιγµή που ο Κονγκολέζος στεκόταν
στην ουρά να πάρει το γεύµα του και ο αστυνοµικός του είπε: «Έχεις ξαναπάρει. Μόνο για το φαΐ
έρχεστε στην Ελλάδα.» Το είπε δυνατά για να το ακούσουν όλοι. Ήθελε να τον προσβάλλει
µπροστά σε όλους. Τελικά, του έδωσε φαγητό.
Ανίσχυρες ΜΚΟ
Μέσα στη φυλακή υπάρχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αλλά δεν έχουν τη δύναµη να κάνουν
οτιδήποτε. Γιατί βρίσκονται, λοιπόν, εκεί;
Ανύπαρκτα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ελλάδα
Όταν έφτασα στην Ελλάδα δεν είδα κανένα σεβασµό για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Διερµηνείς µόνο για τη µια πλευρά
Δεν επιτρέπεται να ακουστεί η φωνή µας. Λένε επειδή ήλθες χωρίς χαρτιά, δεν έχεις και
δικαιώµατα. Όταν θέλαµε να πούµε κάτι, ο διερµηνέας µας είπε: «Δεν µπορούµε να µεταφράσουµε
τα λόγια σας. Πρέπει να πάω άδεια γι' αυτό. Μου επιτρέπεται µόνο να µεταφράζω τι σας λένε
αυτοί.» Για µένα, αυτό δεν είναι διερµηνέας. Ένας πραγµατικός διερµηνέας πρέπει να µεταφράζει
και προς τις δύο κατευθύνσεις. Θα έπρεπε να µεταφράζουν και όσα λέµε και εµείς.
Στενός χώρος.
Τα κοντέινερ, όπου µέναµε, ήταν πολύ στενά και δεν είχαν τίποτα. Ούτε τα παιδιά δεν είχαν καν
ένα χώρο να παίξουν. Τίποτα για ν' αλλάξει το µυαλό σου. Για να µην σκέφτεσαι πια συνέχεια ότι
είσαι στη φυλακή.
18 µήνες φυλακή
Όταν ένας άνθρωπος φτάνει εδώ, σαν πρόσφυγας, χωρίς να έχει ξαναδεί ποτέ την Ελλάδα, τον
χώνουν στη φυλακή χωρίς καµιά δικαιολογία. Είναι η χειρότερη τιµωρία, χωρίς αφορµή. Καθένας
φεύγει από τη χώρα του για σοβαρούς λόγους. Φεύγουµε κι όταν φτάνουµε στην Ευρώπη µας

βάζουν στη φυλακή, ενώ η οικογένειά µας έχει µείνει πίσω. Όταν ακούσαµε πως ίσως µείνουµε 18
µήνες στη φυλακή ... χάσαµε κάθε ελπίδα. Εκείνοι που έµειναν πίσω, περιµένουν ότι θα φτάσουµε
κάπου, θα αρχίσουµε καινούργια ζωή και θα τους βοηθήσουµε. Δεν περιµένουν ότι θα πάµε
φυλακή, χωρίς κανένα λόγο. Αυτό είναι το χειρότερο που ακούσαµε εδώ.
Ελευθερία κλεµµένη
Το χειρότερο είναι που σου στερούν την ελευθερία και σε βάζουν στη φυλακή. Και δεν έχεις
δικαίωµα να µιλήσεις, κανένα δικαίωµα. Εδώ σε βάζουν στη φυλακή ακριβώς όπως στο
Αφγανιστάν. Αυτό σε τρελλαίνει. Καµία κατανόηση για τους λόγους που ξεσπιτωθήκαµε. Καµία
ανοιχτή αγκαλιά. Καµία προστασία. Καµία δυνατότητα να ξεχάσεις το παρελθόν. Κανένας δεν
ακούει.
Δεν υπάρχει τίποτε να κάνουµε
Στη φυλακή δεν υπάρχει τίποτε να κάνεις για να περάσει η ώρα. Δεν υπάρχουν βιβλία ή τίποτα
τέτοιο. Δεν είχαµε τίποτε. Μόνο καθόµασταν και σκεφτόµασταν τα προβλήµατά µας στο
Αφγανιστάν. Για το πως είµαστε στη φυλακή. Η ψυχολογική µας κατάσταση γινόταν όλο και
χειρότερη µέρα µε τη µέρα. Όλοι µας καθόµασταν µόνο και σκεφτόµασταν τι θα γίνει. Μόνο µια
µπάλλα είχαµε. Η µπάλλα ήταν η µόνη µας βοήθεια για να σταµατήσουµε να σκεφτόµαστε. Αλλά
εκείνο το µέρος ήταν τόσο στενό. Για 30 µέρες στη φυλακή δεν είχαµε τίποτα να κάνουµε. Έτσι
όλη την ώρα σκέφτεσαι, µόνο σκέφτεσαι. Είσαι σε τροµερή ψυχολογική κατάσταση. Όταν η
µπάλλα έπεσε πίσω από το φράχτη, οι αστυνοµικοί δεν την έφεραν πίσω. Για 5-6 ώρες, οι
αστυφύλακες δεν µας την έδιναν. Κι έτσι δεν είχαµε τίποτε να απασχολήσουµε το µυαλό µας. Έτσι,
αλλάξαµε παιχνίδι: αντί για ποδόσφαιρο παίζαµε βόλεϊ, έτσι ώστε η µπάλλα να µην περνάει τόσο
συχνά πάνω από τη µάντρα. Και βάλαµε έναν καινούργιο κανόνα: όποιος σουτάρει τη µπάλλα
πάνω από το φράχτη δεν θα ξαναπαίξει επί δύο µέρες.
Τιµωρία επειδή έκανε µπάνιο: στέρηση τροφής και διαταγή να µαζέψει τις γόπες από το προαύλιο
Η χειρότερη µέρα για µένα όταν πήγα να κάνω ένα µπάνιο και έφτασε η ώρα του φαγητού. Δεν
πρόλαβα να βγώ απ' το ντους αρκετά γρήγορα, γι' αυτό οι αστυνοµικοί µου απαγόρεψαν να πάρω
το φαγητό µου. Αν και είχα καταφέρει να φτάσω στην ώρα µου, ο αστυνοµικός µου είπε «Κάτσε
στην άκρη». Όλοι πήραν φαγητό εκτός από µένα. Ήµουν ο τελευταίος. Τότε ο αστυφύλακας είπε:
«Τιµωρείσαι επειδή δεν παρουσιάστηκες εγκαίρως. Θα µαζέψεις όλα τα αποτσίγαρα από το χώµα
και µόνο τότε θα σου δώσω φαγητό.» Δεν έκανα αυτό που µε διέταξε ο αστυνοµικός. Του είπα ότι
δεν θέλω φαγητό, δεν θέλω να µαζέψω τις γόπες. Η αξιοπρέπειά µου είναι σηµαντικότερη από ένα
πιάτο φαΐ.
Τιµωρία µια γριάς.
Είχαµε και µια γριά. Ήταν 70 χρονών κι ερχόταν από το Αφγανιστάν. Είχαµε όλοι πολλά
ψυχολογικά προβλήµατα, φυλακισµένοι άντρες και γυναίκες, σε τόσο στενό χώρο. Εκείνη η γριά
δεν µπορούσε να σταθεί όρθια. Για να κάτσει στη σειρά για το φαγητό, χρειαζόταν και καρέκλα. Ο
αστυνοµικός κλώτσησε την καρέκλα και της είπε: «Όχι, δεν µπορείς να κάτσεις, πρέπει να σταθείς
όρθια!»

Απεργοί πείνας µετάγονται και απειλούνται µε «18µηνη φυλάκιση»
Κάποια στιγµή προσέξαµε ότι οι Σύροι πρόσφυγες απελευθερώνονταν νωρίτερα ενώ εµείς έπρεπε
να µείνουµε στη φυλακή. Υπήρχε ένα ζευγάρι από το Αφγανιστάν, που έµειναν 30 µέρες εκεί. Τους
είδαµε να µένουν 30 µέρες εκεί και φοβηθήκαµε πως θα µέναµε κι εµείς για τόσο πολύ. Κάναµε
απεργία πείνας για να µας απελευθερώσουν. Ήµασταν πολύ καιρό κλεισµένοι στη φυλακή. Έχουµε
προβλήµατα στις χώρες µας. Η αστυνοµία µας είπε ότι αν δεν σταµατούσαµε την απεργία πείνας θα
µας έστελνε στη φυλακή, έτσι φοβηθήκαµε και την σταµατήσαµε. Σκεφτήκαµε πως είναι µικρότερο
κακό να µείνεις εδώ 5-6 µέρες παραπάνω, παρά να κάνεις 18 µήνες σε άλλη φυλακή. Τότε, ήρθε η
αστυνοµία, κατά τις 6 το απόγευµα. Διάλεξαν 20 από εµάς. Διάβασαν τα ονόµατα και είπαν σε
όσους είχαν διαλέξει να ετοιµαστούν γιατί αφήνονται ελεύθεροι. Στην αρχή χαρήκαµε πολύ γι'
αυτούς αλλά ύστερα τους έκαναν µεταγωγή και την άλλη µέρα µας τηλεφώνησαν για να µας πουν
ότι τους είχαν βάλει στη «φυλακή για 18 µήνες». Τους πήραν µε χειροπέδες. Φοβηθήκαµε πολύ
πως έτσι θα µας έπερναν κι εµάς αλλά προφανώς σταθήκαµε τυχερότεροι και µας άφησαν
ελεύθερους. Δεν είναι κέντρο πρώτης υποδοχής. Φυλακή είναι.
Χωρίς χρήµατα
Οι άλλοι παράγγελναν διάφορα από το µαγαζί στην Παναγιούδα αλλά εγώ δεν µπορούσα να
αγοράσω τίποτα για την κόρη µου. Μου ζητούσε συνεχώς κι εγώ κρυβόµουν για να µην µε δει και
µου ξαναζητήσει µέχρι να φύγουν οι άνθρωποι που έφερναν τα ψώνια κι έπαιρναν τις παραγγελίες.
Η κόρη µου δεν µπορούσε να φάει το φαγητό της φυλακής. Η αστυνοµία έλεγε ότι άµα θέλουµε
κάτι άλλο, να τηλεφωνήσουµε και να παραγγείλουµε. Αλλά εµείς δεν είχαµε λεφτά.
Χορήγηση ασύλου µόνο µε την προϋπόθεση της µακρύτερης κράτησης.
Έφυγα από τη χώρα µου επειδή κινδύνευε η ζωή µου. Ήθελα να κάνω αίτηση για άσυλο στην
Ευρώπη και να ζητήσω προστασία. Όταν φτάσαµε στη Μόρια, ένας αξιωµατικός µας εξήγησε ότι
όσοι πρόκειται να ζητήσουν άσυλο δεν θα αφεθούν ελεύθεροι µετά από ένα µήνα αλλά θα
κρατηθούν περισσότερο. Έτσι, όλοι φοβήθηκαν να ζητήσουν άσυλο.

Σωµατικοί έλεγχοι, φωνές και στα σκουπίδια όλα τα υπάρχοντα των προσφύγων
Την πρώτη µέρα που µας έπιασαν, η αστυνοµία συµπεριφέρθηκε πολύ άσχηµα, µας φώναζαν. Μας
έφεραν σε ένα δάσος και µας έκαναν σωµατικό έλεγχο. Φοβηθήκαµε πολύ γιατί σκεφτήκαµε πως
θα µας έστελναν πίσω στην Τουρκία. Οι αστυφύλακες φορούσαν πολιτικά. Ένα παιδάκι ξέφυγε κι
έτρεξε παραπέρα. Το έπιασαν και το χτύπησαν. Ύστερα, µε φωνές, µας έβαλαν σ' ένα αυτοκίνητο.
Η κόρη µου κοιµήθηκε στο αυτοκίνητο και της έβαλαν τις φωνές να ξυπνήσει. Τόσο πολύ τρόµαξε,
που ξύπνησε και χτύπησε το κεφάλι της στο τζάµι του παραθύρου. Μας έφεραν στη Μόρια. Εκεί
πέταξαν στα σκουπίδια οτιδήποτε είχαµε µαζί µας. Είχαµε ξοδέψει λεφτά για να τα αγοράσουµε κι
εκείνοι τα πέταξαν µε το έτσι θέλω. Παραπονεθήκαµε όλοι και είπαµε ότι χρειαζόµασταν τα
υπάρχοντά µας. Ο αρχηγός της αστυνοµίας µας έβαλε τις φωνές να µην µιλάµε! Υπήρχε ένας
αξιωµατικός στην αρχή όταν φτάσαµε. Έφυγε µετά µερικές µέρες. Ήταν κοντός, είχε µούσι και
φώναζε πολύ.
Έχω µιαν απορία: Γιατί η αστυνοµία µας φέρεται σαν να 'µαστε εγκληµατίες; Γιατί µας βάζουν στη
φυλακή; Δεν έχω ξαναβρεθεί στη φυλακή. Μας λένε: «Λύσε τα κορδόνια σου και βγάλ'τα. Βγάλε
τη ζώνη» Έτσι, σκέφτηκα, είµαστε στη φυλακή. Αυτά τα πράγµατα τα κάνουν στις φυλακές. Γιατί
µας έκαναν σωµατική έρευνα; Είµαι πρόσφυγας. Δεν µεταφέρω ναρκωτικά. Γιατί µας κρατάνε

τόσο πολύ; Αν θέλουν να ελέγξουν τα δακτυλικά µας αποτυπώµατα, µπορούν να το τελειώσουν σε
µία-δύο µέρες. Προς τι οι 14 µέρες φυλάκισης; Γιατί φτιάχνουν τέτοιους νόµους; Γιατί σου δίνουν
ένα χαρτί να εγκαταλείψεις τη χώρα µέσα σ' ένα µήνα; Πώς µπορούµε να φύγουµε χωρίς
ταξιδιωτικά έγγραφα; Ο µόνος τρόπος είναι η παρανοµία. Δεν µας δίνουν µια βίζα ή ένα
διαβατήριο για να φύγουµε.
Τους έδιωξαν πίσω αφού τους κατάκλεψαν
Η Ακτοφυλακή µας έκλεψε τα χρήµατά µας, τα κινητά µας τηλέφωνα, τα δαχτυλίδια και τα
ρολόγια µας και µας έστειλαν πίσω στην Τουρκία. Καθένας µας είχε από 300 µέχρι 1.000 δολάρια.
Οι Έλληνες πήραν τα πάντα. Και µετά τους έδιωξαν ξανά πίσω στην Τουρκία. Στη φυλακή, στην
Τουρκία, υπήρχαν δύο γυναίκες που είχαν φάει ξύλο όταν τις έδιωξαν από την Ελλάδα. Έδιωξαν
και µια οικογένεια που είναι στη Μόρια. Έχουν τέσσερα παιδιά και είναι ακόµα στη Μόρια.
Χτύπησαν µια γυναίκα που είχε φοβηθεί κι έβαλε τις φωνές. Όλων τα πρόσωπα ήταν γεµάτα µε
αίµατα. Γιατί το κάνουν αυτό στους πρόσφυγες; Τον µικρό, όταν προσπάθησε να το σκάσει, τον
χτύπησαν και µετά µας έβαλαν τις φωνές.
Απαγορεύεται να κάτσεις µέσα στην κλούβα
Μέσα στο λεωφορείο της αστυνοµίας όλοι έπρεπε να στέκονται όρθιοι, παρόλο που υπήρχε χώρος
για να καθίσουµε, αλλά η αστυνοµία δεν επέτρεπε ούτε στις γυναίκες να καθίσουν.
Υγρασία στους κοιτώνες από τις τουαλέτες
Στη Μόρια δεν είναι καθαρά. Το νερό της αποχέτευσης τρέχει µέσα στα δωµάτια, όπου
κοιµόµαστε. Από τις 2 το µεσηµέρι, που φθάσαµε, µέχρι τα µεσάνυχτα µας είχαν έξω στο κρύο.
Δεν είχαµε κάνει τίποτε κακό. Δεν υπήρχε λόγος να µας κρατάνε στο κρύο, να µας κάνουν
σωµατική έρευνα τρεις φορές την ηµέρα ή να µας βάζουν στη σειρά για να µας µετρήσουν.
Κανένας δεν θα έφευγε από εκεί, ακόµα κι αν άφηναν τις πόρτες ανοιχτές. Μέχρι τις 4 τη νύχτα,
που κοιµόµασταν, ήλθαν στα δωµάτια µε φακούς κι έλεγχαν µήπως έχει φύγει κανένας. Στην
Τουρκία είχαµε ακούσει πως αν δεν πάρεις το χαρτί από τη φυλακή και σε πιάσουν στην Αθήνα, σε
απελαύνουν. Γι' αυτό το λόγο δεν θα έφευγε κανένας προτού πάρει το χαρτί. Κάποια Σύρια έκανε
απεργία πείνας επειδή την είχαν κρατήσει πολύ καιρό. Αν πας στην τουαλέτα ή τα λουτρά κι
αργήσεις ένα λεπτό στην αναφορά, η αστυνοµία θα µας τιµωρήσει. Είχε πολύ κρύο στη φυλακή. Οι
βρύσες ήταν σπασµένες. Υπήρχαν πολλές µύγες. Ζεστό νερό υπήρχε µόνο µια φορά την ηµέρα. Αν
κάποιος σπαταλούσε το ζεστό νερό, τον τιµωρούσαν κόβοντας το ηλεκτρικό για µια-δύο µέρες. Δεν
τιµωρούσαν απλώς όποιον είχε κάνει κάτι, που το θεωρούσαν κακό. Τους τιµωρούσαν όλους.
Αντιφατικές πληροφορίες.
Την πρώτη µέρα που φτάσαµε, µας είπαν ότι τα χαρτιά που θα πάρουµε, θα έχουν ισχύ για 30
ηµέρες. Μετά, θα έπρεπε να φύγουµε από την Ελλάδα. Ρωτήσαµε για τα δακτυλικά αποτυπώµατα,
αν θα αναγνωρίζονταν σε άλλες χώρες και µας απάντησαν ναι. Και ύστερα είπε ότι εξαιτίας των
δακτυλικών αποτυπωµάτων οι άλλες χώρες θα µας έστελναν πίσω στην Ελλάδα.
Γδύσιµο και σωµατική έρευνα στο κοντέινερ της αστυνοµίας

Η σωµατική έρευνα, που µας υποχρέωναν να γδυθούµε, γινόταν στο δωµάτιο 3, αυτό της
αστυνοµίας. Στην αρχή, δύο αστυφύλακες έπαιρναν ένα άτοµο στο δωµάτιο και µετά τις γυναίκες.
Δαχτυλίδια, ρολόγια ... τα πάντα: ζώνες, τα κορδόνια των παπουτσιών, ακόµα και τα κορδόνια της
τσάντας µου τα έκοψαν µε το ψαλίδι. Έναν 15χρονο φίλο, τον έβαλαν µέσα στο κοντέινερ. Τους
λέει «δεν έχω εσώρουχα». Του απαντάνε «Δεν µας νοιάζει, γδύσου!» Αυτά έγιναν τη µέρα που
φτάσαµε. Ήµασταν τροµερά κουρασµένοι αλλά δεν τους ένοιαζε.
Κανένα παιχνίδι για τα παιδιά.
Η κορούλα µας ήταν πάντα πολύ στενοχωρηµένη επειδή δεν υπήρχε τίποτε για να παίζουν τα
παιδιά. Είναι φυλακή. Ούτε καν µερικά παιχνίδια...
Η αστυνοµία έµπαινε όποτε ήθελε στους κοιτώνες των γυναικών
Το χειρότερο ήταν όταν εντελώς ξαφνικά, στη µέση της νύχτας, χωρίς καν να χτυπήσει την πόρτα,
ο αστυνοµικός µπήκες στο κοντέινερ για να µας µετρήσει! Πολύ µας τρόµαξε! Και τη µάνα µου και
τις αδελφές µου κι εµένα. Νιώσαµε πως δεν υπήρχε καθόλου σεβασµός.
Βρωµιά, έλλειψη χώρου και κρύο.
Υπήρχε πρόβληµα µε τις σωλήνες. Τα νερά ξεχείλιζαν από το µπάνιο κι έτρεχαν στο δωµάτιο. Μου
φάνηκε σαν να ήµουν ξανά στη θάλασσα. Και δεν υπήρχε στοιχειώδης χώρος. Έκανε κρύο. Δεν
υπήρχε θέρµανση. Υπήρχαν θερµαντικά σώµατα αλλά δεν ήταν συνδεδεµένα.
Η επιθετικότητα της αστυνοµίας
Η αστυνοµία δεν φέρεται καλά στους ανθρώπους. Οι αστυφύλακες θέλουν να µας κάνουν να
νιώσουµε φυλακισµένοι. Δεν µπορούµε να βγούµε έξω, υπάρχει περίφραξη. Η αστυνοµία δεν
αφήνει τους ανθρώπους να µιλήσουν και µας απευθύνεται µε κακό, επιθετικό τρόπο, ιδιαίτερα όταν
µας βάζουν στους κοιτώνες για τη νύχτα. Μας φωνάζουν πολύ δυνατά. Μόνο τις φάτσες τους να
δεις, την έκφρασή τους, καταλαβαίνεις ότι σε απειλούν.
Το στήσιµο στη σειρά και τα λίγα κρεβάτια
Όταν φτάσαµε στο στρατόπεδο η αστυνοµία µας άφησε τρεις ώρες να περιµένουµε έξω. Έκανε
πολύ κρύο. Ήταν άθλια. Μετά, µπήκαµε στους θαλάµους και µας είπαν να βρούµε κρεβάτια. Δεν
υπήρχαν αρκετά κρεβάτια. Έπρεπε είτε να στριµωχτούµε δυό-δυό σε ένα στενό κρεβάτι ή να
κοιµηθούµε στο πάτωµα.
Από τη µια φύλακή στην άλλη.
Μας έπιασαν κοντά στο Μπαχάρ. Φύγαµε απ' τη Συρία γιατί ήταν σαν φυλακή για µας και τώρα
είµαστε σε άλλη φυλακή! Είναι όπως το λέει στο ποίηµα ο Πώλ Ελυάρ: «Ελευθερία, ελευθερία,
γράφω τ΄ όνοµά σου»

Διπρόσωπη αστυνοµία.
Η ελληνική αστυνοµία είναι πολύ καλή. Εάν υπάρχει εκπρόσωπος της UNHCR (Ύπατη
Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) οι αστυνοµικοί γίνονται καλύτεροι. Προσπαθούν να
δείξουν πως είναι καλύτεροι αλλά στην πραγµατικότητα δεν είναι.
Σύριος υπό κράτηση
Πέντε µέρες παραείναι πολύς χρόνος για ένα χαρτί.
Κανείς δεν ρωτάει πώς είµαστε
Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ για µας. Πρώτη φορά συναντάω κάποιον στην Ελλάδα
που να µε ρωτάει «Πώς είστε;» Για µένα είναι πολύ σηµαντικό που µόλις ήλθατε µε ρωτήσατε πώς
νιώθω. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
Στη Μυτιλήνη το παράδειγµα του ΠΙΚΠΑ έχει αποδείξει ότι τα ανοιχτά κέντρα υποδοχής και
καλωσορίσµατος είναι εφικτα!
Να κλείσουν οι φυλακές!
Ελευθερία στην κίνηση των ανθρώπων!

W2EU
Όλες οι συνεντεύξεις δόθηκαν στην Αθήνα και τις άλλες χώρες που εφτασαν οι
συνοµιλητές µας.

