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Επιμέλεια του Γιώργου Καραθανάση
Η παρακάτω συνέντευξη αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, σε πρώτο
επίπεδο, μια πολύ αξιόπιστη, επιτόπια πηγή πληροφόρησης. Μια
μεστή αλλά ταυτόχρονα ενδελεχή απεικόνιση της κατάστασης. Μια
κωδικοποίηση δηλαδή του προσφυγικού ζητήματος και της
διαχείρισής του, από το ‘13 μέχρι και σήμερα, μακριά από
εμπόρους του μίσους, πολιτικές και οικονομικές business.
Δευτερευόντως, πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, στο
οποίο μπορούμε να ανατρέχουμε κάθε φορά που θέλουμε να
αναλύσουμε τις τακτικές, τους χειρισμούς και τους ιδεολογικούς
μηχανισμούς του Κράτους, σε σχέση με το πώς το ίδιο βλέπει τον
πρόσφυγα, τον μετανάστη, τον άνθρωπο που προσπαθεί να περάσει
από μια χώρα σε μια άλλη. Τι όπλα έχει στα χέρια του,
προκειμένου να απογυμνώνει τους ανθρώπους αυτούς από τα
δικαιώματά τους με σκοπό να τους απαγορεύσει τη δυνατότητα
μετακίνησης, να τους περιορίσει, να τους ελέγξει, ακόμα ακόμα
και να τους φονεύσει σε πολλές περιπτώσεις.
Για να προετοιμαστούμε για όσα θα διαβάσουμε παρακάτω, θα
χρειαστεί να κάνουμε δύο και τρεις φορές zoom-out από την
επικαιρότητα όπως τη βιώνουμε τις τελευταίες είκοσι μέρες,
χωρίς καραντίνα, χωρίς απαγορεύσεις μετακίνησης και με μόλις
ένα νεκρό από τον κορωνοϊό στη χώρα. Προφανώς δεν θα μιλήσουμε
για κάτι που «πάλιωσε». Απεναντίας, θα μιλήσουμε για μια
συνθήκη πολύ πιο επισφαλή εν μέσω πανδημίας, μια συνθήκη που

υπήρχε, υπάρχει, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να σταματήσει,
εντεύθεν, να υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν, να φέρουμε στο μυαλό
μας την πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη Λέσβο πριν από
ακριβώς ένα μήνα. Ένα σκηνικό κοινωνικού κανιβαλισμού και
αποκτήνωσης. Ξενοφοβικές επιθέσεις, τραμπουκισμοί εργαζομένων
στις ΜΚΟ, εμπρησμοί διάφορων δομών, εισαγόμενοι νεοναζί.
Ενάντια σ’ όλα αυτά λοιπόν, το Σάββατο 14 Μάρτη, σύντροφοι και
συντρόφισσες από την Αντιεξουσιαστική Κίνηση, από την Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη, μαζί με άλλους αντιφασίστες-ριες από άλλες
συλλογικότητες, βρεθήκαμε στη Μυτιλήνη με σκοπό να
συμμετάσχουμε στις διαδηλώσεις που καλέστηκαν από την
Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Λέσβου Ενάντια στα Κέντρα Κράτησης
και την Κατάληψη στο Μπίνειο και πραγματοποιήθηκαν,
αντίστοιχα, η πρώτη το πρωί και η δεύτερη το απόγευμα.
Διαδηλώσαμε κατά δεκάδες βρωντοφωνάζοντας ενάντια στην
πολιτική των κλειστών συνόρων που εφαρμόζει η ελληνική
κυβέρνηση και η ΕΕ, με την στρατιωτικοποίηση τόσο στον Έβρο
όσο και στα νησιά.
Εμείς βρεθήκαμε στο νησί για δύο λόγους. Αφενός, κατά τη γνώμη
μας, είναι εκ των ων ουκ άνευ η στήριξη των ανθρώπων του
κινήματος που βρίσκονται εκεί ακριβώς που πάει να στήσει πάρτι
η μισαλλοδοξία και ο φόβος. Αφετέρου, θεωρούμε σημαντική τη
μεταφορά του αγώνα, σε συμβολικό επίπεδο, εκεί που εντοπίζεται
ένα ζήτημα προς «επίλυση». Από το καλοκαίρι του ‘15 μέχρι
εκείνο του ‘16, διαδηλώσαμε τρεις φορές στις Καστανιές του
Έβρου, στηρίζοντας τον κόσμο της αλληλεγγύης από Κομοτηνή,
Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη και κάνοντας ξεκάθαρο το αίτημα να
πέσει ο φράχτης της ντροπής.
Σύνδεση των αγώνων όμως σημαίνει επαφή με την τοπική κοινωνία
που αντιστέκεται, που με τη σειρά της αυτή η σύνδεση σημαίνει
κουβέντα και πληροφόρηση. Έτσι λίγο πριν αρχίσει η διαδήλωση,
σε κάποιο παγκάκι στην πλατεία Σαπφούς, με τον ήλιο να καίει
τα μέτωπά μας, ξεκινήσαμε να μιλάμε με τον Χρήστο που
εργάζεται ως δικηγόρος σε ΜΚΟ, τον Μιχάλη, ειδικευόμενο γιατρό
και τον Κώστα, γέννημα θρέμμα Μυτιληνιό, που εργάζεται ως

ιδιωτικός υπάλληλος. Η συζήτηση διακόπηκε λόγω της πορείας,
αλλά συνεχίστηκε την επόμενη μέρα, λίγο πριν αναχωρήσουμε.

Β: Χρήστο, μια βασική πηγή δεινών με την οποία έρχεται
αντιμέτωπος ο προσφυγικός πληθυσμός, είναι ο λεγόμενος
γεωγραφικός περιορισμός – γέννημα του οποίου είναι και η Μόρια
όπως την ξέρουμε σήμερα.. Θα μπορούσες να σκιαγραφήσεις τι
είναι και τι σημαίνει για τους πρόσφυγες ο γεωγραφικός
περιορισμός;
Χ: Εγώ βρέθηκα στη Λέσβο το 2018 με μια ΜΚΟ, που δούλευε με
χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας. Από την αρχή της
λειτουργίας του ΚΥΤ της Μόριας, το κλείσιμο των συνόρων και το
στοίβαγμα των ανθρώπων στα νησιά, διαπιστώθηκε μια αύξηση
κρουσμάτων βίας γενικά αλλά και ειδικά σε γυναίκες,
ομοφυλόφιλους άνδρες κλπ. Βασικός παράγοντας επιδείνωσης
υπήρξε η ανεπάρκεια της αστυνομίας, η έλλειψη θέλησης, αλλά
και οι δυσκολίες με τις διάφορες ομάδες. Διαπίστωσα εξαρχής
ότι όλο το πρόβλημα ξεκινάει από τον γεωγραφικό περιορισμό,
έναν παράλογο κανόνα που τα προκαλεί όλα αυτά. Δεν είναι
τίποτα περισσότερο από μια συμβολική νομοθέτηση προς τέρψη των
ευρωπαϊκών ακροατηρίων και των ψηφοφόρων των μεγάλων
ευρωπαϊκών κρατών. Είναι και άλλα βέβαια, αλλά αυτό λειτουργεί
ως πολλαπλασιαστής του κακού για όλες τις παθογένειες εδώ
πέρα.
Η Ελλάδα δεν είχε διαδικασία ασύλου ποτέ. Υπεύθυνη ήταν η
αστυνομία, η οποία εξέταζε τις περιπτώσεις χορήγησης ασύλου
χωρίς καμία γνώση, καμία υποδομή και κανέναν διερμηνέα. Πολλές
φορές έβαζαν κάποιον κρατούμενο να βοηθήσει σ’ αυτά και τελικά
ήταν στην διακριτική ευχέρεια του αστυνομικού να χορηγήσει ή
όχι άσυλο με ποσοστό 0.01% συνήθως· και όταν χορηγούσε ήταν
λόγω πολιτικής φύσεως εντολών από τα πάνω. Εκείνη την περίοδο,
με κύρια μεταναστευτική κοινότητα την αλβανική δεν υπήρχε η
λογική της ένταξης και της αφομοίωσης διαφορετικού πληθυσμού
από το κράτος. Το ‘13 ιδρύεται η Υπηρεσία Ασύλου, οπότε

θεσπίζονται σιγά-σιγά κάποια βασικά και στοιχειώδη δικαιώματα
όπως το δελτίο ταυτότητας. Στη συνέχεια, το ‘14-’15 έχουμε τον
εμφύλιο στη Σύρια και την έκρηξη της έντασης του πολέμου στο
Αφγανιστάν. Αυξάνονται έτσι οι ροές και η Αραβική Άνοιξη
βοηθάει σ’ αυτό. Το ‘15 λαμβάνεται μια στρατηγική απόφαση από
την ΕΕ να αφήσουν ανοιχτό το δρόμο, προσφέροντας στην Ευρώπη
ακόμα πιο φτηνό εργατικό δυναμικό. Εισρέει κόσμος, έρχεται στη
Λέσβο και στα άλλα νησιά και φεύγει την επόμενη κιόλας μέρα,
πολλές φορές ακόμα και χωρίς να έχει καταγραφεί.
Δημιουργούνται σιγά-σιγά κάποιες υποδομές που αφορούν την
κάλυψη κάποιων άμεσων αναγκών όπως π.χ. τη διάσωση, γιατί ήταν
πάρα πολλές οι βάρκες και πνιγόταν πολύς κόσμος. Περιορίζονται
οι συστηματικές επαναπροωθήσεις από το λιμενικό, οι οποίες
ήταν και υπεύθυνες για τον πνιγμό πολλών ανθρώπων και ο
πληθυσμός της Λέσβου και ειδικά τα παραθαλάσσια χωριά δείχνουν
έμπρακτη αλληλεγγύη με κόστος και οικονομικό και ψυχολογικό.
Στην πόλη της Μυτιλήνης υπήρχε η αλληλεγγύη υπήρχε και η
εκμετάλλευση με τα γνωστά 5 ευρώ η φόρτιση, 10 το νερό.
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εγχειρημάτων, η οποία αλληλεγγύη ήταν από διευκόλυνση
μετακίνησης για να «σε κατεβάσω με το αμάξι να πάρεις το
πλοίο» μέχρι στα πιο οργανωμένα εγχειρήματα βάσης όπως του
Πλατάνου με δεκάδες μέλη, τα οποία έκαναν από θαλάσσια διάσωση
έως διανομή ρούχων, σίτιση, στέγαση και άλλα. Βέβαια το κράτος
ήθελε να επανακτήσει και να στρατιωτικοποιήσει τις
επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης
μονοπώλιο της πληροφορίας εκεί.
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Έπειτα, έχουμε το κλείσιμο των συνόρων με την κοινή δήλωση των
κρατών μελών της ΕΕ με την Τουρκία – και κάθε λέξη που
χρησιμοποιώ εδώ έχει σημασία, γιατί σου λένε δεν κάνουμε
διεθνή συνθήκη για να μπορέσεις να την φέρεις σε κρίση σε
δικαστήρια όπως το Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που
δεσμεύει τα κράτη της ΕΕ, ούτε σε ευρωπαϊκό δικαστήριο, κλπ.
Λέει ότι είναι μια δήλωση άμεσης ισχύος και μάλιστα δεν το
κάνουν σαν ΕΕ, αλλά σαν κράτη μέλη ξεχωριστά, όπου αυτή η

συνθήκη προέβλεπε παροχή οικονομικής βοήθειας αρκετών δις στην
Τουρκία. Σου λένε, δεν εξετάζουμε αιτήματα Σύριων στις
ελληνικές αρχές (ευρωπαϊκή χώρα), καθώς η Τουρκία είναι
ασφαλής χώρα και το αίτημα επιστρέφεται ως απαράδεκτο. Έτσι,
ζήτα από την Τουρκία άσυλο. Όποιος μπαίνει σε ελληνικό νησί,
τίθεται σε γεωγραφικό περιορισμό για έναν μήνα, με την
προοπτική να έχει εξεταστεί το αίτημα ασύλου, να απορρίπτεται,
να κάνει προσφυγή, να εξετάζεται ηλεκτρονικά και μέσα σε ένα
μήνα να έχει βγει απέλαση. Άμα δεν προλάβουμε, μένεις
περιορισμένος στο νησί. Αυτό κατέρρευσε κατευθείαν και οδήγησε
στην αύξηση των ανθρώπων στα νησιά. Βαλβίδα αποσυμπίεσης ήταν
κάποιες προβλέψεις σε διατάξεις για ευάλωτα άτομα με
συγκεκριμένες αναφορές (π.χ. εγκυμονούσες), αλλά και πιο
γενικές, όπως για άτομα τα οποία έχουν σοβαρά ιατρικά ή
ψυχολογικά προβλήματα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην
ελληνική διοίκηση να ανοιγοκλείνει την βαλβίδα κατά το δοκούν.
Αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα, αποκλείοντας εθνικότητες
λόγω έλλειψης μετάφρασης και δημιουργώντας τη δυστοπία που
βιώνουμε με καταστάσεις εξαίρεσης σε άθλιες συνθήκες χωρίς
καμία πρόσβαση στην υγεία.
Η αύξηση του πλήθους δημιούργησε σοβαρή εθνοτική βία μέσα στα
camp αλλά και μαφίες, κάτι που εξαρτάται από τις ποσοστώσεις
ανά εθνικότητα σε κάθε camp. Από το ‘16 μέχρι σήμερα η
συντριπτική πλειοψηφία των camp ανήκουν στην κατηγορία
ανθρώπων με υψηλό προσφυγικό προφίλ. Και εξηγούμαι: o νόμος
για το άσυλο είναι πολύ απλός. Σου δίνει μια δέσμη δικαιωμάτων
που λέει ότι κάθε άνθρωπος που προέρχεται από μια χώρα και
διώκεται πρέπει να εξετάζεται το αίτημά του. Οι άνθρωποι
χωρίζονται σε κατηγορίες αναλόγως του ποσοστού προσφυγικού
προφίλ που έχει δοθεί στην εκάστοτε χώρα προέλευσης.
Μοιράζονται αναλόγως περιοχής και υποτιθέμενης επικινδυνότητας
της κι έτσι έχουμε ανθρώπους από χώρες όπως η Αλγερία και το
Πακιστάν με ποσοστά από 2% έως 5% και άλλες όπως η Συρία στο
97% ή το Αφγανιστάν στο 65%. Μ’ αυτόν τον τρόπο λαμβάνεται η
απόφαση από τις υπηρεσίες ασύλου να δημιουργήσουν διαδικασίες
fast track για τις περιπτώσεις χωρών με χαμηλό ποσοστό,

προκειμένου να απορρίπτονται άμεσα οι αιτήσεις, αλλά και να
μπαίνουν υπό κράτηση οι αιτούντες προς παραδειγματισμό όσων
θέλουν να έρθουν και να κάνουν αίτηση ασύλου. Ήταν μια πρόδηλη
πολιτική επιλογή η οποία αποφασίζει αυθαίρετα π.χ. ότι το
Αφγανιστάν είναι μια πιο ασφαλής χώρα σε σχέση με την Συρία
ανεξαρτήτως πραγματικότητας και χρονικής στιγμής.
Επίσης δημιουργούνται και άλλα προβλήματα σε σχέση με τον τύπο
του προσφυγικού προφίλ, για παράδειγμα στις περιπτώσεις της
Αλγερίας που θεωρείται ασφαλής χώρα, αλλά αν είσαι
ομοφυλόφιλος είναι μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες. Αυτό
οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις τα δικαιώματα τέτοιων υποθέσεων
να καταστρατηγούνται και να έχουμε την εφαρμογή μιας πολιτικής
απόφασης με βάση τα μαθηματικά, με στόχο την αποτροπή. Τα ΜΜΕ
από την άλλη έχουν αναλάβει ένα πολύ βρώμικο ρόλο. Παίζουν
συνέχεια ότι: «εντάξει, τους Σύριους τους δεχόμαστε, αλλά τι
είναι αυτοί οι Αφγανοί που ήρθαν». Κι ας είναι το Αφγανιστάν
στις χώρες με υψηλό προσφυγικό προφίλ. Ο μηχανισμός
ευαλωτότητας δούλευε μέχρι τις εκλογές και κόσμος έφευγε για
την ενδοχώρα οπότε υπήρχε αποσυμπίεση των camp των νησιών.
Mάλιστα το καλοκαίρι του ‘18 ο πληθυσμός της Μόριας έφτασε τις
8.000 και θεωρήθηκε ανθρωπιστική κρίση από διεθνείς
οργανισμούς και σήμερα φτάνει τις 20.000 με 22.000. Με την
ανάδειξη της νέας κυβέρνησης υπήρξε μια σαρωτική αλλαγή στο
καθεστώς λειτουργίας όλων των συστημάτων που ασχολούνται με το
μεταναστευτικό. Υπήρξε αλλαγή δραστηριοτήτων στα υπουργεία και
έφτιαξαν ένα νόμο που συστηματοποίησε πάρα πολύ την διαδικασία
ασύλου, εισάγοντας σε αυτήν ένα άτυπο ποινολόγιο του στυλ ότι,
αν δεν κάνεις ότι σου λέει το κράτος ή αν αργήσεις ή αν έχεις
ένα τυπικό λάθος, βγαίνεις εκτός διαδικασίας ασύλου.
Το κράτος αύξησε την κράτηση, προετοίμασε το έδαφος για
κλειστά κέντρα κράτησης και δημιούργησε τεράστιες
καθυστερήσεις διογκώνοντας το πρόβλημα στα νησιά. Όσο το
καθεστώς ευαλωτότητας κατέρρεε, τόσο αυξανόταν ο γεωγραφικός
αποκλεισμός με αποτέλεσμα, σήμερα, δικαίωμα μετακίνησης να
έχουν μόνο οι χαρακτηρισμένοι ως ευάλωτοι του 2019 ή μόνο σε

περίπτωση που κοντεύεις να πεθάνεις, αν βέβαια στο διαγνώσουν
αυτό. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, για δύο μήνες δεν
λειτουργούσε ο φορέας πρωτοβάθμιας εξέτασης και διαπίστωσης
ευαλωτότητας στο camp, από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο.
Β: Θα θέλαμε να μάθουμε λίγα παραπάνω πράγματα για τo Camp της
Μόριας και τις λειτουργίες εντός του.
Χ: To camp της Μόριας είναι ένα παλιό στρατόπεδο που
λειτουργούσε μέχρι το 2012. Απέχει 6,5 χλμ από την πόλη της
Μυτιλήνης, μια ώρα και κάτι περπάτημα δηλαδή. Τώρα είναι
Kέντρο Yποδοχής και Tαυτοποίησης με περίπλοκο καθεστώς λόγω
των διαφορών στις αρμοδιότητες. Ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις,
άρα οποιοδήποτε τεχνικό έργο μεγάλης κλίμακας εκεί πρέπει να
γίνει από το στρατό, η ασφάλεια εντός αφορά την αστυνομία. H
διαδικασία ασύλου ανήκει στην Υπηρεσία Ασύλου, η οποία
λειτουργεί ξεχωριστά. Βέβαια τώρα στρατιωτικοποιήθηκε με την
ένταξη της στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη, οπότε ο διευθυντής
της υπηρεσίας ασύλου είναι πλέον Διοικητής. Εντός της Μόριας
υπάρχει η υπηρεσία πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης, η οποία
είναι αρμόδια για την αρχική ταυτοποίηση των ατόμων σε
συνεργασία με την Frontex και την αστυνομία, καθώς και για
ζητήματα σίτισης στέγασης κλπ. Σε όλα τα έργα υπάρχει
εκτεταμένο outsourcing: στην υπηρεσία για την καθαριότητα
είναι ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ, η ταξιθέτηση–τοποθέτηση, έλεγχος
χώρου γίνεται από μια αμερικανική θρησκευτική οργάνωση, η
προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων γινόταν μέχρι πρόσφατα από
ελληνική οργάνωση. Υπάρχουν δύο άτυποι φορείς υγείας, ο ένας
εντός κι ο άλλος εκτός camp. Η υπηρεσία πρώτης υποδοχής και
ταυτοποίησης βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ευρωπαϊκά κονδύλια,
ενώ οι εργαζόμενοι στις MKO υπολογίζονται σε 1.500 με 2.000.
B: Τα χρήματα που λαμβάνει από την ΕΕ το ελληνικό κράτος δεν
αφορούν και τη βελτίωση των συνθηκών του Camp;
Χ: Βεβαίως και την αφορούν, αλλά αυτές οι εικόνες οι οποίες
δημιουργούνται με τον γεωγραφικό περιορισμό και την αναστολή
των αιτήσεων ασύλου, έχουν δημιουργήσει ένα camp προδιαγραφών

για 2.500 το μέγιστο, να έχει 22.000 κόσμο ο οποίος ζει σε
άθλιες συνθήκες, προκειμένου να λειτουργεί αυτό το γεγονός από
μόνο του αποτρεπτικά. Γίνονται πολύ λίγες και πρόχειρες
επεμβάσεις στο χώρο με το στήσιμο κάποιων σκηνών ή με το να
δίνουν καλώδια με ρεύμα στους ελαιώνες σε διαφορά σημεία
περιμετρικά του camp. Η αστυνομία της Μόριας λέει ότι εκτός
του φράκτη δεν είναι περιοχή της δικαιοδοσίας της, οπότε
εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε πού γίνονται συνέχεια τα
μαχαιρώματα και οι βιασμοί.
Β: Από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν από τη βάρκα
ποιος αναλαμβάνει και ποιο το καθεστώς με τους διακινητές;
Ποια είναι επίσης η διαδικασία της αίτησης ασύλου;
Χ: Μέχρι την 1η Μαρτίου τον εντοπισμό τον είχαν η αστυνομία, ο
στρατός, το λιμενικό, η Frontex και τρεις MKO που έκαναν το
λεγόμενο spotting. Γινόταν περισυλλογή από κάποιον από αυτούς
τους φορείς, κυρίως από τις ΜΚΟ όπου παρουσία λιμενικού έδιναν
στην παραλία, μαζί με κάποιους εθελοντές, κάποια κουβέρτα και
κάποια μπισκότα κατά περίπτωση και ανάλογα το μέρος. Πολλές
φορές εμφανίζονται κάποιοι άγνωστοι τύποι οι οποίοι παίρνουν
τις εξωλέμβιες μηχανές και τις εξαφανίζουν, συστηματικά και
μπροστά στο λιμενικό.
Η κατάσταση με τους διακινητές είναι ένας άλλος παραλογισμός
που υπάρχει, είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Σας κάνω μια μικρή
παρένθεση γι’ αυτό. Η ελληνική νομοθεσία είναι εξαιρετικά
δρακόντεια στα ζητήματα διακίνησης. Σου λέει ότι όποιος
διακινεί, διευκολύνει με τον οποιονδήποτε τρόπο, ειδικά αν
είναι οδηγός/καπετάνιος, τιμωρείται με τουλάχιστον πέντε
χρόνια το κεφάλι. Οπότε αν έχεις τέσσερα άτομα στη βάρκα είναι
είκοσι χρόνια μίνιμουμ και αν προκύψει κίνδυνος κλπ, υπάρχουν
και τρελά πρόστιμα, που μπορούν να φτάσουν εκατομμύρια ευρώ. Η
πρακτική του λιμενικού είναι να ρωτάει κόσμο ποιος οδηγούσε.
Κάποιες φορές διαλέγουν στην τύχη, κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή τη
στιγμή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κρατούμενων σε ελληνικές
φυλακές είναι αλλοδαποί με κάποια κατηγορία διακίνησης.
Υπάρχει μια κάποια νομολογία κυρίως για νεαρούς, αν

αποδεικνύεις ανηλικότητα, ότι υπάρχει κατάσταση ανάγκης που το
έκανα κλπ. που μπορεί να μετριάσει την ποινή.
Γυρνώντας στο προηγούμενο θέμα, γίνεται η πρώτη περισυλλογή,
ανάλογα το σημείο, και τους φορτώνουν σε λεωφορεία και τους
πάνε στη Μόρια. Στη Μόρια γίνεται πάλι ένα γρήγορο check αν
πεθαίνει κανένας, γίνεται μια πρώτη καταγραφή των στοιχείων
από τη Frontex, μια διαδικασία ιδιαίτερα γκρίζα. Οι
αρμοδιότητες διαπίστωση εθνικότητας και ηλικίας όντως ανήκουν
στην αστυνομία και την Frontex, αλλά δεν ρυθμίζεται από
πουθενά το πώς γίνεται αυτή.
Αυτό είναι σημαντικό γιατί για την εθνικότητά σου, και γυρνάμε
πίσω εδώ σε σχέση με το προσφυγικό προφίλ, γίνεται ουσιαστικά
μια ανάκριση για να διαπιστωθεί, το οποίο μπορεί να είναι και
δόκιμο μέχρι κάποιο βαθμό. Σου κάνουν ερωτήσεις του τύπου:
«Ωραία ρε φίλε είσαι από το Aleppo, πού έμενες;», «Ποια ομάδα
πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, θυμάσαι;», «Κάνα παίκτη;», «Α δεν
ασχολείσαι με μπάλα, πες κάνα τζαμί που ήταν δίπλα από το
σπίτι σου».
Υπάρχουν επίσης οι κατηγορίες των λεγόμενων ανιθαγενών,
εθνότητες που δεν είναι αναγνωρισμένοι υπήκοοι κάποιου
κράτους, που έχουν το πλεονέκτημα ουσιαστικά να παίρνουν
προσφυγική ιδιότητα πάντα, Παλαιστίνιοι, Βεδουίνοι του Κουβέιτ
κ.ά. Εκεί, σε περιπτώσεις που δηλώνουν κάτι τέτοιο, έχουν
πέσει μέχρι και σφαλιάρες, λένε «είμαι Βεδουίνος από το
Κουβέιτ» και βάζει η Frontex αυθαίρετα ότι είπε «Ιράκ». Όσον
αφορά την ανηλικότητα, υπάρχουν συγκεκριμένα προνόμια του να
είσαι ανήλικος και στους οριακούς ηλικιακά πέφτει μεγάλη πίεση
μέχρι και βία, μέχρι να δηλώσουν ενήλικοι. Δεν υπάρχει κανένας
έλεγχος της διαδικασίας.
Αφού γίνει αυτή η πρώτη διαδικασία, μετά γίνεται η καταγραφή
στο ΚΥΤ. Παίρνεις έναν αριθμό, σε παρκάρουν στο hotspot και
σου δίνουν ένα ραντεβού με την Υπηρεσία Ασύλου, το οποίο
μπορεί να είναι από μια βδομάδα μέχρι δύο μήνες, για να
καταγραφεί το αίτημα ασύλου σου. Μέχρι τότε έχεις δηλώσει μόνο

βούληση. Γίνεται μια μίνι καταγραφή στοιχείων που λες κάποια
βασικά στοιχεία και σου δίνουν μια ημερομηνία συνέντευξης και
αυτό είναι η καταγραφή του αιτήματος, μετά σου δίνουν δελτίο
αιτούντος άσυλο. Έπειτα, ανάλογα την περίοδο και το προσφυγικό
προφίλ, μπορεί η συνέντευξη να είναι σε δέκα μέρες μέχρι ένα
χρόνο. Μετά τη συνέντευξη περιμένεις απόφαση πάλι κάνα
τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο…
Β: Πού μένουν οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα;
Χ: Όλο αυτό το διάστημα μένεις είτε στη γεμάτη Μόρια σε κοινές
σκηνές τεράστιες, είτε σε μεμονωμένες σκηνές ή κάπου στον
ελαιώνα. Αν είσαι τυχερός και διαπιστώσει κάποια ΜΚΟ ότι
ανήκεις σε μια ευπαθή ομάδα, μπορεί να σου βρουν και ένα
διαμέρισμα στη Μυτιλήνη. Επίσης αν είσαι οικογένεια και είσαι
τυχερός μπορεί να μένεις στο Καρά Τεπέ. Είναι μια άλλη δομή
του νησιού, δεν είναι κέντρο υποδοχής, είναι κέντρο φιλοξενίας
μόνο. Θεωρείται ξενοδοχείο σε σχέση με τη Μόρια, έχει όντως
καλές συνθήκες ασφαλείας, παρ’ όλα αυτά αν πας να καταγγείλεις
κάτι που έγινε στο Καρά Τεπέ είναι πολύ πιθανό να σε διώξουν.
Β: Θες να μας περιγράψεις το χρονικό της στρατιωτικοποίησης
του νησιού;
Χ: Η στρατιωτικοποίηση δεν είναι απλώς μια διαδικασία με την
οποία κάτι περνάει στις ένοπλες δυνάμεις ή ότι φέρνεις
φαντάρους. Είναι μια διαδικασία με την οποία αλλάζουν οι
κοινωνικές διαδικασίες και περνάει μια λογική εχθρού, απειλής,
αποτροπής. Το προσφυγικό ήταν πάντοτε στρατιωτικοποιημένο.
Στην Ελλάδα δεν είχαμε την εμπειρία ενός Κράτους Πρόνοιας
γενικά και ούτε ενός Κράτους Πρόνοιας ενταξιακού για τον
προσφυγικό πληθυσμό. Με την ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου υπήρξε
μια πρώτη δημιουργία -σε ένα περιβάλλον ΜΚΟ αποκλειστικά– μιας
προνοιακής κατάστασης και μιας δέσμης δικαιωμάτων για τους
πρόσφυγες. Και αυτό άρχισε κατευθείαν να στενεύει με μια
διαδικασία στρατιωτικοποίησης. Μην ξεχνάμε ότι εδώ στη Λέσβο
μιλάμε για σύνορα που ήταν ούτως ή άλλως στρατιωτικοποιημένα
οπότε μπορούμε να πούμε ότι τα πρώτα χρόνια, με την έλευση των
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διασωστικών
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είχαμε
μια
ύφεση
της
στρατιωτικοποίησης σε κάποια πράγματα. Όταν έφυγε η διαδικασία
ασύλου από τα χέρια της αστυνομίας και ιδρύθηκε η Υπηρεσία
Ασύλου είχαμε μια ύφεση αυτού του πράγματος, αλλά μετά πολύ
γρήγορα άλλαξε αυτό. Στρατιωτικοποίηση είναι, όπως σας είπα, η
διαχείριση των hot spots στα οποία είναι οι ένοπλες δυνάμεις
και η αστυνομία. Δυνητικά μπορεί να γίνει και χειρότερη, γιατί
ο νόμος λέει ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν και
οι καταγραφές και οι συνεντεύξεις ασύλου να διενεργούνται από
προσωπικό της ΕΛΑΣ και των ενόπλων δυνάμεων. Στρατιωτικοποίηση
έχουμε και στη διαχείριση του πληθυσμού, γιατί πρόκειται για
ένα camp, στην εκτεταμένη κράτηση, σε συστήματα
επιτήρησης/παρακολούθησης, σε τεχνολογίες big data που
χρησιμοποιούνται και σε ανταλλαγές και αλληλοτροφοδότηση
δεδομένων μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών: Αστυνομία, EASO
(Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Yποστήριξη Aσύλου), ο οποίος
ανταλλάσσει πληροφορίες με τα σώματα ασφαλείας και με τη
Frontex και κάθε χρόνο βγαίνει με μία ετήσια έκθεση risk
analysis και μιλάει για το προσφυγικό, δηλαδή ανάλυση ρίσκου
συνόρων (π.χ. ευαλωτότητες του φρουρίου της Ευρώπης). Και
βέβαια τώρα είδαμε με τη μιλιταριστική εργαλειοποίηση του
Ερντογάν από την άλλη πλευρά, πώς αυτό εντάθηκε και ουσιαστικά
νομιμοποιήθηκε εντελώς.
Β: Δηλαδή ποια είναι η δύναμη της Frontex στο νησί;
Χ: H Frontex έχει αλλάξει και νομικά. Στην ίδρυση της και
μέχρι πέρυσι ήταν μία επίσημη συνεργασία μεταξύ αστυνομιών
όπως είναι η Europol, δεν είχε δικό της προϋπολογισμό, τα
κράτη μέλη είχαν υποχρέωση να δίνουν συνεισφορά και είχε δύο
ξεχωριστούς τομείς: ένα μηχανισμό συγκέντρωσης δεδομένων και
εκθέσεων, ένα μηχανισμό να στέλνει πόρους, εφόδια, προσωπικό,
οχήματα σε μέρη που «το έχουν ανάγκη» ενώ έχει και ένα
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που αφορά κάποιες ασυλίες. Το
προσωπικό της Frontex έχει μια ασυλία που μοιάζει με τη
διπλωματική. Δεν μπορείς να κάνεις μήνυση σε στρατιωτικό της
Frontex. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι αναφορά στο

μηχανισμό αναφορών της ίδιας της Frontex, η οποία θα κρίνει αν
είναι παραδεκτό το αίτημά σου και θα εξετάσει μετά τη
βασιμότητα του αιτήματος σου. Η Frontex λειτουργεί στην
Ελλάδα, νομίζω, από το 2011, όπου με κάποια σκάφη βοηθούσαν το
λιμενικό. Απ’ όσα ξέρουμε δεν επαναπροωθεί, που είναι
σημαντικό αυτό, και το λιμενικό αποφεύγει επαναπροωθήσεις
μπροστά στη Frontex. Έχουν γίνει σίγουρα μάρτυρες περιστατικών
επαναπροωθήσεων –ειδικά στον Έβρο–, αλλά οι εκθέσεις για αυτές
είναι απόρρητες. Κάθε πολίτης μπορεί να κάνει αιτήματα βάσει
μιας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για πρόσβαση σε έγγραφα δημόσιων
υπηρεσιών που τον αφορούν. Δηλαδή μπορείς να κάνει αίτηση για
περιστατικό, αν ξέρεις ότι έγινε επαναπροώθηση την τάδε μέρα,
στη Frontex. Θα σου έρθει κάποια στιγμή ένα μήνα μετά ένα
χαρτί και θα είναι όλο μαύρο.
Επίσης, η Frontex στη Λέσβο, με την ίδρυση των hot spots,
άρχισε να ασχολείται και με άλλα ζητήματα όπως το nationality
assessment και το age assessment όπου έχει κάνει και
αυθαιρεσίες. Από πέρυσι έχει αποκτήσει ξεχωριστή νομική
υπόσταση, είναι θεσμός της Ε.Ε. με δικό του προϋπολογισμό, με
δικό του εξοπλισμό και αποκτάει και δικό της οργανόγραμμα.
Είναι μια αυτοτελής υπηρεσία, μια ευρωπαϊκή αστυνομία με
εκτεταμένες ασυλίες και εξαιρετικά γκρίζα ζώνη αρμοδιοτήτων
και ευελιξίας. Κυρίως υποστηρίζει το λιμενικό και στο πρώτο
βήμα διαδικασίας του ασύλου ενώ έχει εμπλοκή και στις
διαδικασίες απέλασης, εμπλοκή που θα αυξηθεί.
Μετά την 1η Μάρτη έχουν συμβεί τα εξής: βγαίνει Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου που λέει ότι αναστέλλεται το δικαίωμα
στο άσυλο. Όποιος μπαίνει συλλαμβάνεται, ασκείται ποινική
δίωξη και στέλνεται στη χώρα προέλευσης του. Αυτό είναι
σημαντικό νομικά, καθώς δεν του λένε ότι τον στέλνουν πίσω
στην Τουρκία. Για να στείλεις όμως κάποιον στη χώρα προέλευσης
του πρέπει να υπάρχει διμερής σύμβαση. Επίσης, με την ελληνική
νομοθεσία αν ασκήσεις ποινική δίωξη σε κάποιον, μέχρι να
τελεσιδικήσει, δεν μπορείς να τον απελάσεις. Για τα άτομα που
έχουν μπει μετά την 1η Μαρτίου έχει επικρατήσει ένα χάος. Όσοι

έχουν μπει από Έβρο: έχουν διαχωρίσει οικογένειες, έχουν
ασκήσει ποινικές διώξεις στους άντρες. Στη Λέσβο 500 άτομα τα
φόρτωσαν σε ένα αρματαγωγό, τους επέδωσαν αποφάσεις κράτησης
και μετά απέλασης στην Τουρκία, το οποίο είναι παράνομο σε
σχέση με την ίδια τους την απόφαση, γιατί η ΠΝΠ λέει ότι η
απέλαση δε θα γίνει στην Τουρκία, αλλά στη χώρα προέλευσης.
Είναι καμία 60αριά στη Συκαμιά και στο Μόλυβο, στην παραλία οι
μεν και σε έναν αγρό οι δε και δεν έχει συμβεί τίποτα, ενώ
χθες τους έδωσαν αποφάσεις κράτησης. Άρα, δεν προχωρούν οι
αιτήσεις ασύλου. Ένα χάος.

Αντιφασιστική Πορεία στη Λέσβο 14/3
B: Στη νέα συνθήκη του προσφυγικού οι ΜΚΟ έχουν εξέχοντα ρόλο.
Το συντριπτικό κομμάτι τόσο της κυρίαρχης πολιτικής σκηνής,
όσο και του ανταγωνιστικού κινήματος είναι ενάντια στις ΜΚΟ.
Γιατί δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση; Γιατί δεν το
αναλαμβάνει το κράτος, εφόσον «οι ΜΚΟ είναι διεφθαρμένες»;
Χ: ΜΚΟ σημαίνει Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Είναι ένας όρος, ο
οποίος είναι και νομικά οριακά αδιάφορος. Μπορεί να είναι

ίδρυμα, σωματείο μέχρι και εταιρία. Άλλο ΜΚΟ, άλλο Διεθνής
Οργανισμός. Ο Διεθνής Οργανισμός ιδρύεται από κράτη, έχει πολύ
αυξημένες εξουσίες και έχει πολλές φορές διπλωματικές ασυλίες.
Διεθνείς οργανισμοί είναι π.χ. η Ύπατη Αρμοστεία και ο Διεθνής
Οργανισμός Μετανάστευσης. Ο όρος ΜΚΟ είναι τόσο γενικός σαν να
λες ανώνυμη εταιρία ή ετερόρρυθμη. Υπάρχουν ΜΚΟ που είναι
προέκταση πολιτικών φορέων, υπάρχουν ΜΚΟ που έχουν brand name
εκατόν πενήντα χρόνια και τους ενδιαφέρει να το κρατήσουν
καθαρό, έχουν φοβερές διαδικασίες που δεν μπορεί να τις
ανταγωνιστεί το ελληνικό κράτος ακόμα και στη διαφάνεια, έχουν
εργασιακές συνθήκες ρυθμισμένες και κατοχυρωμένα εργασιακά
δικαιώματα. Υπάρχουν άλλες που είναι στο πόδι φτιαγμένες,
καταρρέουν από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί ανοίχτηκαν πολύ
και βέβαια άλλες που είναι βιτρίνες για ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος.
Ό, τι παράνομο μπορείτε να φανταστείτε σε εταιρεία μπορεί να
υπάρχει και σε ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ αντικαθιστούν την κατάρρευση του
Κράτους Πρόνοιας, ήταν ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο που
αντικαθιστούσε το Κράτος Πρόνοιας, δηλαδή αντί να απασχολεί
κάποιος μόνιμα δεκαπέντε γιατρούς για το οτιδήποτε, φτιάχνει
ένα πράγμα που έχει τη λογική του project με ελαστικές σχέσεις
εργασίας κτλ. Γιατί είμαστε ενάντια στις ΜΚΟ σαν κίνημα; Για
αυτό το λόγο: ελαστικές σχέσεις εργασίας, αδιαφανής
χρηματοδότηση πολλές φορές. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Μια
απόλυτη ελαστικοποίηση.
Παρόλα αυτά στο προσφυγικό υπάρχουν δύο παράγοντες. Πρώτον,
στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ Κράτος Πρόνοιας για τους πρόσφυγες
και η πρώτη φορά που αποκτήθηκε κάτι τέτοιο ήταν με την έλευση
των ΜΚΟ, το οποίο είναι μια θετική εξέλιξη. Δηλαδή πριν ο
πρόσφυγας δεν είχε γιατρό, δωρεάν δικηγόρο, ψυχολόγο, ενώ τώρα
έχει. Δεύτερον, αντικειμενικά, ειδικά στα πρώτα δυο χρόνια,
δεν υπήρχε τεχνογνωσία στο ελληνικό κράτος να ανταπεξέλθει στη
διαχείριση πληθυσμών σε απόγνωση και κίνδυνο. Μια σωστή θέση
είναι ότι αυτά πρέπει να είναι στον έλεγχο του κράτους, γιατί
ο έλεγχος του κράτους σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη λογοδοσία

στην κοινωνία και είναι κάτι καλύτερο από το να είναι σε
ιδιώτη όπως μία ΜΚΟ. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για την αρχή της
κατάστασης, γιατί πραγματικά η ΕΛΑΣ και το ελληνικό νοσοκομείο
δε θα μπορούσε να χειριστεί τις ροές προσφύγων. Την θέση αυτή
υιοθετούν συνήθως και οι άνθρωποι του κινήματος που εργάζονται
σε ΜΚΟ.
Β: Πως προκύπτει η χρηματοδότηση των ΜΚΟ; Έχουν επικοινωνία
μεταξύ τους; Πώς γίνεται να τρέχουν για παράδειγμα δέκα ΜΚΟ
ένα camp και να μην έχουν έναν κεντρικό φορέα να τις
διαχειρίζεται;
Χ: Είναι πολύ γενική ερώτηση η χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Παρόλα
αυτά μπορούμε να πούμε το εξής: οι διεθνείς οργανισμοί και η
ΕΕ διαχειρίζονται πολύ μεγάλος μέρος των κονδυλίων. Οι
διεθνείς οργανισμοί κάνουν outsourcing. Διαπιστώνουν μια
ανάγκη, π.χ. στη Μόρια υπάρχουν πολλά ασυνόδευτα ανήλικα. Τότε
πρέπει να βρουν έναν φορέα να βοηθάει τα ασυνόδευτα ανήλικα,
π.χ. την ΜΚΟ «Α». Σύμφωνα με διεθνή συνθήκη είναι υποχρεωτική
η δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας στον πρόσφυγα και αν δεν
μπορεί το κράτος να το καλύψει, το δίνουν σε νομικές ΜΚΟ.
Υπάρχουν όμως άλλες ΜΚΟ οι οποίες είναι αυτοχρηματοδοτούμενες.
Είναι σαράντα χρόνια brand και έχουν διαφανείς μεθόδους με τις
οποίες παίρνουν χρήματα από παντού και δεν εξαρτώνται από
κρατικές χρηματοδοτήσεις. Άλλες χρηματοδοτούνται από παντού,
κάποιες χρηματοδοτούνται από κοινωφελή ιδρύματα ελληνικά ή
ξένα, άλλες από κονδύλια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για την
πρόληψη των βασανιστηρίων. Κάποιες χρηματοδοτούνται από την
αμερικανική και την ισραηλινή κυβέρνηση, από τη γερμανική,
θρησκευτικές οργανώσεις είτε ισλαμικές είτε χριστιανικές
κ.ο.κ.
Άλλα προβλήματα είναι ότι υπάρχουν golden boys των ΜΚΟ, γιατί
η ΜΚΟ όντως δε βγάζει κέρδος αλλά έχει εργατικά κόστη, τα
οποία πολλές φορές κοστολογούνται υπέρογκα σε σχέση με τη
δουλειά. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που δουλεύουν με
χαμηλούς μισθούς. Και πολλές φορές μπορεί να υπάρξει και
κακοδιαχείριση. Η αίσθησή μου στη Μόρια είναι η εξής: πήγαινα

σε σεμινάρια για να μιλήσω για διάφορα ζητήματα δικαιωμάτων
και για τη νομική πρόσβαση και η πρώτη ερώτησή τους ήταν το
πότε θα φύγουν από τη Μόρια. Ο παραλογισμός των ΜΚΟ είναι ότι
παρέχουν υπηρεσίες για να λύσουν προβλήματα μέσα σε ένα
περιβάλλον γεωγραφικού περιορισμού και δε γίνεται κάτι
ουσιαστικά για την κατάργηση αυτού. Εκεί είναι όμως ένα
δύσκολο ζήτημα. Δηλαδή εκεί δεν μπορούμε να πούμε να φύγουν
όλες οι ΜΚΟ, για να εκβιάσουμε το κράτος να άρει τον
γεωγραφικό περιορισμό, γιατί δε θα το κάνει και θα πεθάνει
κόσμος.
B: Όσον αφορά την υγεία, ποιος είναι ο συντονισμός και ποιες
οι αντοχές του νοσοκομείου; Υπάρχει κάποιου είδους συνεργασία
με τις ΜΚΟ υγειονομικού χαρακτήρα;
Μ: Το ζήτημα ξεκινάει τα τελευταία πέντε χρόνια. Η κατάσταση
στο νοσοκομείο παραμένει η ίδια, έχουμε μόνο σπασμωδικές
προσλήψεις οι οποίες είναι ευκαιριακές συμβάσεις στο
Βοστάνειο, το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσοκομείο του νησιού. Πριν
απ’ την αύξηση των ροών το προσωπικό ήταν ακριβώς το ίδιο,
καθώς δεν έχουν γίνει αλλαγές και προσλήψεις και το νοσοκομείο
δεν έχει στελεχωθεί όπως πρέπει. Μιλάμε για στοιχειώδεις
ελλείψεις, π.χ. στα επείγοντα μετά τις τέσσερις το απόγευμα
δεν έχουμε διερμηνέα, πράγμα που σημαίνει ότι για το
οποιοδήποτε περιστατικό που μας έρχεται από τη Μόρια
καλούμαστε εμείς οι ίδιοι να βγάλουμε άκρη με το πρόβλημα που
έχει ο ασθενής, με το να μεταφράσουμε τι μας λέει, να πάρουμε
ένα ιστορικό, όπως μπορεί να γίνει αυτό είτε με τη χρήση του
google translate είτε με ένα στοιχειώδες λεξιλόγιο που έχουμε
τυπωμένο με κάποιες μεταφράσεις είτε σε φαρσί είτε σε αραβικά.
Ουσιαστικά, πρέπει να ενημερώσουμε τον ασθενή σε περίπτωση που
πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να χρειάζεται άμεσα
χειρουργείο και για τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχει,
γιατί πρέπει να υπογράψει ο ασθενής σε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε
δηλαδή την έλλειψη του συστήματος, που υπάρχει ειδικά στην
υποδοχή σε επείγοντα περιστατικά.
Όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δυσφορεί πλέον έντονα με

αυτή την κατάσταση. Αυτός είναι και ο λόγος που πλέον
εντείνονται ρατσιστικές συμπεριφορές και το βλέπουμε από όλους
μέσα στο νοσοκομείο. Η επικοινωνία από εκεί και έπειτα του
νοσοκομείου με ΜΚΟ, οι οποίες αναλαμβάνουν το κομμάτι της
υγειονομικής περίθαλψης του κόσμου του camp, είναι ελλιπής.
Δεν έχει γίνει κάτι οργανωμένα. Για εμένα, μίνιμουμ θα έπρεπε
να υπάρχει ένα κέντρο υγείας αποκλειστικά για τους πρόσφυγες.
Το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε καν σοβαρή καταγραφή του
ιστορικού του καθενός π.χ. για χρόνια προβλήματα ή αν λαμβάνει
αγωγή.
Οι ΜΚΟ – σε θεωρητικό επίπεδο – εγγυώνται ότι απαρτίζονται από
καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, κάτι το οποίο
βλέπουμε ότι στην πράξη δεν ισχύει, καθώς σε πολλές
περιπτώσεις στελεχώνονται από εθελοντές που μπορεί να έρχονται
για ένα τρίμηνο και να είναι φοιτητές. Εμείς δεχόμαστε στα
επείγοντα παραπεμπτικά από ομάδες, τα οποία φέρουν υπογραφή με
το μικρό όνομα του εθελοντή. Ουσιαστικά αυτός εφόσον δεν έχει
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα δεν μπορεί ούτε να
χορηγήσει φάρμακο στον άλλον. Εγώ, όταν ήρθα στο νησί πριν ένα
χρόνο, ο πληθυσμός τότε του camp ήταν περίπου στις
12.000-13.000. Πλέον μέσα σε ένα έτος έχει αυξηθεί στις
21.000. Παράλληλα μαζί με αυτό έχουν αυξηθεί και τα
περιστατικά στα επείγοντα. Έχουμε πολύ συχνά περιστατικά βίας,
ενώ τα μαχαιρώματα είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον.
Τέλος, υπάρχει και ένα κομμάτι που λέγεται «ζούγκλα», το οποίο
αφορά ένα σημείο που οι σκηνές είναι εκτός των ορίων του camp
της Μόριας. Μιλάμε για τραγικές συνθήκες διαβίωσης. Στον
πληθυσμό της Μόριας δεν έχει πολύ κόσμο που ανήκει σε ευπαθείς
ομάδες και αυτό κάπως σώζει την κατάσταση. Αν ήταν αλλιώς τα
δεδομένα, με τα στοιχεία ως έχουν τώρα, η κατάσταση θα ήταν
πολύ τραγική.

Β: Όλα δείχνουν πως κινούμαστε σε μια απόφαση να μετατραπεί το
camp της Μόριας σε κλειστό κέντρο με αφορμή την εμφάνιση
κρούσματος κορωνοϊού υπό τον φόβο εξάπλωσης του στο νησί. Πόσο
εφικτό είναι αυτό;
Χ: Την τελευταία εβδομάδα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο,
πρόσφυγες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και έχουν μια
οικονομική δυνατότητα, να τους επιτρέπεται να αγοράζουν
εισιτήρια και να φεύγουν από το νησί για την Αθήνα. Σε
περίπτωση εμφάνισης κρούσματος του ιού μεταξύ των προσφύγων,
κατά πάσα πιθανότητα η κίνηση αυτή θα απαγορευτεί.
K: Πάνω σ΄ αυτό, υπάρχει η ανησυχητική σύσκεψη που έγινε την
προηγούμενη εβδομάδα στην Περιφέρεια όπου έγινε σχετικό
ερώτημα από την αντιπολιτευόμενη πλευρά αν υπάρχει κάποιο
σχέδιο αντίδρασης σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος στη Μόρια
και ο υπεύθυνος του τμήματος υγείας της Περιφέρειας απάντησε
ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν
μπορούν να μπουν σε λεπτομέρειες.

Μ: Παρόμοια απάντηση έδωσε και ο διοικητής του Νοσοκομείου σε
αντίστοιχη ερώτηση των γιατρών.
K: Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα: πρώτον, ότι αυτό
είναι το «ελληνικό» φαινόμενο του δεν έχουνε καθόλου σχέδιο
αλλά διαδίδουν ότι έχουν για να αποφύγουν την κριτική και
δεύτερον, το πιο ανησυχητικό, ότι υπάρχει όντως σχέδιο για
βίαιο περιορισμό των μεταναστών αλλά αποκρύπτεται ώστε να
αποφευχθούν οι αντιδράσεις.
Χ: Μέχρι την εμφάνιση του κορωνοϊού, υπήρχε σχεδιασμός της
κυβέρνησης για 5.000 εθελούσιους επαναπατρισμούς τους οποίους
ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης επιδοτούσε με 500 ευρώ για
τις χώρες χαμηλού προσφυγικού προφίλ, καθώς και άλλα σχέδια
για μετακίνηση 15.000 προσφύγων. Οι μετακινήσεις αυτές λόγω
της τωρινής κατάστασης
πραγματοποιηθούν.
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Β: Σαφώς υπάρχει ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων, ντόπιων, φοιτητών
αλλά και εργαζομένων στις ΜΚΟ που αντιστέκονται στο ρατσιστικό
παραλήρημα και την ξενοφοβία που πρόσφατα χρησιμοποίησε και
επιθετικά μέσα. Πιστεύεις υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με την
υπόλοιπη κοινωνία του νησιού;
Κ: Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτό που λένε η αλληλέγγυα
Λέσβος, αυτά εξαφανίστηκαν τις δεκαετίες του ΠΑΣΟΚ. Το κομμάτι
της αλληλεγγύης ήταν μια τηλεοπτική φούσκα, που έπαιξε το ‘15.
Φυσικά βγήκε κόσμος να βοηθήσει, ορμώμενος και από τη φιλική
στάση τότε των ΜΜΕ προς τους πρόσφυγες, αλλά βγήκαν να
βοηθήσουν δίπλα στα κοράκια που έκλεβαν τις μηχανές από τις
βάρκες, δίπλα στον κάθε δημοσιογράφο και φωτογράφο που είδε
σαν ευκαιρία καριέρας τα παιδιά που φωτογράφιζε. Όσο γίνονταν
όλα αυτά εξαπλωνόταν η Μόρια και κανείς δεν μιλούσε για τη
Μόρια. Εκεί υπήρξε και κινηματικό έλλειμμα. Το κίνημα εστίασε
στις παραλίες και σταμάτησε να μιλάει για το τι γίνεται μετά
τις παραλίες.

Τους βοηθούσαν να βγούνε από τις βάρκες και να μπουν στο
λεωφορείο για τη Μόρια, χωρίς κανείς να μιλάει για το τι
γίνεται εκεί. Και για να μην υπάρχει αυτή η παρανόηση, η Μόρια
χτίστηκε το ‘13· το ‘15 έγινε το μπαμ από τις πολλές αφίξεις,
οπότε πρέπει η αφετηρία να πηγαίνει πάντοτε στο ‘13. Το ‘13
χτίστηκε και ο φράχτης στον Έβρο και γίνεται η επιλογή ότι οι
προσφυγικές ροές που έρχονταν λόγω Αραβικής Άνοιξης και
Συριακού θα κρατούνταν στα νησιά για να είναι πιο ελέγξιμες.
Όσον αφορά την τωρινή κατάσταση, πρέπει να προσέξουμε πώς θα
την αναλύσουμε. Έχουμε κάποια ερμηνευτικά εργαλεία, αλλά αυτά
πρέπει να αναστοχαζόμαστε πάνω σε αυτά. Δηλαδή, προφανώς
υπάρχει ένα εθνικιστικό μπλοκ πίσω από τα γεγονότα των
τελευταίων εβδομάδων που συντονίζει και οργανώνει επιθέσεις,
ένα άλλο όμως κομμάτι εξαντλείται σε αυτήν τη διαφορά του
ντόπιου και του ξένου. Όπως στην αρχή εκφράστηκε αυτό και
απέναντι στα ΜΑΤ, ότι ήρθανε τα ξένα ΜΑΤ να μας κοπανήσουν στο
νησί μας, ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε πολλούς χώρους,
έτσι μετά και η στροφή στις ΜΚΟ, στους μετανάστες, ακόμα και
στο κομμάτι του κινήματος, που θεωρείται ξένο προς τον ντόπιο,
λόγω πολιτισμικών διαφορών κυρίως, ξεκινάει από κει, εκεί
είναι πάλι η σύνδεση. Εκεί είναι και η δυσκολία να έρθεις σε
επαφή με τον ντόπιο και να δημιουργήσεις αναχώματα μαζί με τον
ντόπιο. Δεν έχουμε δει κάποιο άλλο αίτημα των ντόπιων μέχρι
στιγμής πέρα από το: «δεν τους θέλουμε εδώ».
Στην πτήση της επιστροφής η βαριά κουρτίνα δεν χώριζε μόνο δύο
καμπίνες αλλά δύο κόσμους. Η κύρια καμπίνα γεμάτη με το κόσμο
της αλληλεγγύης, ενώ μπροστά στις business class θέσεις,
βυθισμένος στη μοναξιά της μισανθρωπιάς, ο βουλευτής Λέσβου
της Ν.Δ., Χαράλαμπος Αθανασίου. Ο Αθανασίου έχει μείνει, κατά
πως φαίνεται, πιστός στις αρχές που του εμφύσησε ο Χίτης
πατέρας του Χριστόφας, με την πλούσια αντι-ΕΑΜική του δράση.
Έχει αναμειχθεί σε ουκ ολίγα οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα,
τα οποία μπορεί να βρει κάποιος με μια απλή αναζήτηση στο
ίντερνετ αλλά και ως υπουργός δικαιοσύνης, υπήρξε ο εμπνευστής
των φυλακών Τύπου Γ και ο άνθρωπος που κόβοντας τις άδειες

φοίτησης, οδήγησε τον Νίκο Ρωμανό σε απεργία πείνας. Σήμερα η
πρόταση του για το προσφυγικό είναι τα ξερονήσια. Δηλαδή
δημιουργία κλειστών δομών στις νησίδες Τοκμάκια. Η παρουσία
του φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη.

