Ανακοίνωση της συνέλευσης
αλληλέγγυων και εθελοντών/ριών στην
“Πέτρινη αποθήκη”, στο λιμάνι του
Πειραιά

Συνέλευση αλληλέγγυων και εθελοντών/ριών στην “Πέτρινη αποθήκη”

Την Κυριακή 10 Απριλίου έγινε η εβδομαδιαία συνέλευση των αλληλέγγυων και
εθελοντών/ριών που συμμετέχουμε στη δομή της “Πέτρινης αποθήκης”. Συζητήσαμε και
αποφασίσαμε τα παρακάτω:

1. Ο σκοπός της ύπαρξής μας στους χώρους του λιμανιού είναι να βοηθήσουμε με όποιο
τρόπο μπορούμε τους πρόσφυγες στην προσπάθειά τους για αξιοπρεπή διαβίωση, για όσο
καιρό βρίσκονται εδώ. Επιμένουμε ότι οι συνθήκες διαβίωσης στο λιμάνι είναι ιδιαίτερα
προβληματικές, υπό την σχεδόν πλήρη απουσία του κράτους. Ωστόσο, αυτό δεν δικαιολογεί
την εσπευσμένη μεταφορά τους σε χώρους που δεν πληρούν στοιχειώδη κριτήρια
αξιοπρεπούς διαβίωσης, και μάλιστα χωρίς την συγκατάθεση τους. Ενδεικτικό της
κατάστασης είναι ότι μεγάλο ποσοστό όσων μεταφέρθηκαν τις προηγούμενες μέρες σε
“δομές φιλοξενίας” σε όλη την Ελλάδα, επιστρέφουν καθημερινά στο λιμάνι
καταγγέλλοντας τις συνθήκες που συνάντησαν και την ψευδή περιγραφή που τους είχε
δοθεί.
2. Την τελευταία εβδομάδα καταφθάνουν καθημερινά στο λιμάνι πούλμαν με σκοπό τη
μεταφορά των προσφύγων σε χώρους φιλοξενίας. Λιμενικοί, κυβερνητικοί παράγοντες και
διερμηνείς με ντουντούκες καλούν τους πρόσφυγες να φύγουν. Δηλώνουμε ότι εμείς ως
αλληλέγγυοι/ες και εθελοντές/ριες που συμμετέχουμε στην Πέτρινη αποθήκη, δεν
συμμετέχουμε με κανένα τρόπο σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε παροτρύνουμε τους
πρόσφυγες να μπουν στα λεωφορεία, ούτε τους εμποδίζουμε. Δεν είναι δική μας
αρμοδιότητα και δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη να καθοδηγήσουμε κανέναν και καμία ή να
διακυβεύσουμε τις πολύτιμες σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει.
3. Δηλώνουμε όμως τον ισχυρό προβληματισμό για το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία
ενδεχόμενων μεταφορών γίνεται με προβληματικό τρόπο και χαρακτηριστικά. Όσοι/ες
συνδράμουν στη διαδικασία, μεταφέρουν πολλές φορές ψευδείς ή ωραιοποιημένες εικόνες
για τους χώρους μεταφοράς. Συχνά οι πρόσφυγες δεν ενημερώνονται καν για τον χώρο
προορισμού. Σε πολλές περιπτώσεις οι λιμενικοί προσπαθούν να εκβιάσουν πρόσφυγες που
μιλούν αγγλικά και αλληλέγγυους/ες-εθελοντές/ριες για να συνδράμουν στο έργο τους. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, εκτοξεύθηκαν και απειλές προς αλληλέγγυους/ες- εθελοντές/ριες
και πρόσφυγες.
4. Θεωρούμε ευθύνη μας να παρέχουμε ειλικρινή ενημέρωση στους πρόσφυγες, με βάση
αποκλειστικά την ισχύουσα κατάσταση και το ισχύον νομικό καθεστώς. Η ενημέρωση αυτή
αφορά από την μια πλευρά, την κατάσταση των υπαρχουσών δομών φιλοξενίας. Ζητάμε να
παρασχεθεί στους πρόσφυγες και στην κοινωνία, πλήρη εικόνα των καταυλισμών με
φωτογραφικό υλικό που να ενημερώνεται καθημερινά, ώστε οι πρόσφυγες να γνωρίζουν
επακριβώς τους χώρους που καλούνται να μεταφερθούν. Από την άλλη πλευρά, η
ενημέρωση που είναι αναγκαία αφορά τις νομικές διαδικασίες ασύλου, τις πολιτικές
εξελίξεις σε σχέση με τη συμφωνία και το ευρύτερο νομικό καθεστώς κλπ. Για το λόγο

αυτό, από τη Δευτέρα 4/4/2016 επιχειρούμε να υπάρχουν στην “Πέτρινη αποθήκη” δικηγόροι
που θα ενημερώνουν τους πρόσφυγες για τα δικαιώματά τους, προκειμένου να γνωρίζουν
όλες τις επιλογές τους.
5. Ζητάμε να δημιουργηθούν ανοιχτές (στους πρόσφυγες, τους αλληλέγγυουςεθελοντές/ριες και όλη την κοινωνία) δομές φιλοξενίας που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς
συνθήκες διαβίωσης (στέγη, τροφή, νερό, συνθήκες υγιεινής, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, νομική βοήθεια, ψυχαγωγία κλπ.) και όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης και
απροσπέλαστες φυλακές σε απομακρυσμένες περιοχές, και μάλιστα με τον αποκλεισμό
των αλληλέγγυων και εθελοντών/ριών.
6. Σε κάθε περίπτωση, πρώτιστο καθήκον μας ως αλληλέγγυοι/ες-εθελοντές/ριες της
Πέτρινης αποθήκης είναι να σταθούμε στο πλάι των προσφύγων, υπερασπιζόμενοι/ες τα
δικαιώματα και τις επιλογές τους. Οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι να λάβουν αποφάσεις για τη ζωή
τους, και πρέπει να τις λάβουν γνωρίζοντας όλη την πραγματικότητα και τις επιλογές τους.
7. Τις τελευταίες μέρες τροφοδοτείται έντονα από τις αρχές και το λιμενικό στον Πειραιά
η φημολογία για βίαιη εκκένωση του λιμανιού, ανακοινώνοντας το και στους ίδιους/ες τους
πρόσφυγες. Θεωρούμε κάτι τέτοιο απαράδεκτο και δηλώνουμε ότι ως αλληλέγγυοι/ες
στους πρόσφυγες είμαστε κατηγορηματικά ενάντιοι/ες και θα σταθούμε δίπλα τους,
εφόσον πράγματι επιχειρήσουν με ΜΑΤ και ειδικές δυνάμεις να τους απομακρύνουν. Μια
τέτοια επιλογή θα συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους.
8. Για εμάς, η λύση του προσφυγικού περνάει από την εξάλειψη της αιτίας που αναγκάζει
ανθρώπους να εγκαταλείπουν τους τόπους τους, το σταμάτημα δηλαδή των πολέμων στις
χώρες καταγωγής τους και όχι τους φράχτες, τα κλειστά σύνορα, τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης και τη βίαιη εκκένωση των πόλεων μας. Ζητάμε να ικανοποιηθούν τα
αιτήματα των προσφύγων, να ανοίξουν τα σύνορα και να παρασχεθεί άσυλο.
Καταγγέλλουμε τις επαναπροωθήσεις και την αντιπροσφυγική και αντιμεταναστευτική
πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και της Ε.Ε. που παραβιάζει ακόμα και διεθνείς
συνθήκες (Σύμβαση της Γενεύης κλπ.).
9. Τέλος, θέλουμε να ενημερώσουμε ότι όλοι και όλες οι αλληλέγγυοι/ες-εθελοντές/ριες
είναι ευπρόσδεκτοι και απαραίτητοι στην “Πέτρινη Αποθήκη”, εφόσον συμφωνούν στο
βασικό πλαίσιο αρχών που έχουμε συμφωνήσει και δημοσιοποιήσει μετά την πρώτη μας
συνέλευση και δεν δρουν εις βάρος της συνολικής προσπάθειας που γίνεται, με
πρωτοβουλίες που κάποιες φορές δυσκολεύουν αντί να συνδράμουν ή δεν σέβονται τους
ίδιους τους πρόσφυγες, τις ανάγκες και τα δικαιώματα τους.
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