
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  

της Καμπάνιας για την Πρόσβαση στο Άσυλο  

στους 35 της Μόριας και στους 8 της Πέτρου Ράλλη 

 

Αθήνα, 18 Απριλίου 2018 

 

Στις 20 και στις 27 Απριλίου θα δικαστούν στη Χίο και στην Αθήνα 

αντίστοιχα, 42 πρόσφυγες που ξέφυγαν από τον πόλεμο και τη βία, 

αναζητώντας καταφύγιο στην Ευρώπη. Οι οργανώσεις που συνυπογράφουμε 

την παρούσα δήλωση καταδικάζουμε την αστυνομική βία και αυθαιρεσία που  

έφερε αυτούς τους ανθρώπους στη θέση του κατηγορουμένου και ζητάμε 

από τη Δικαιοσύνη να τους προστατεύσει, όπως έκανε και με 

κατηγορούμενους πρόσφυγες  της Κορίνθου και της Αμυγδαλέζας το 2014, οι 

οποίοι τελικά αθωώθηκαν. 

 

Στις 18 Ιουλίου 2017, περίπου μία ώρα μετά τη βίαιη καταστολή  ειρηνικής 

διαμαρτυρίας πολλών διαφορετικών εθνικοτήτων που βίωναν –και βιώνουν- 

τις ολέθριες συνέπειες της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας εγκλωβισμένοι για 

μήνες στη Λέσβο σε άθλιες συνθήκες, αστυνομικοί εισέβαλαν στον τομέα των 

Αφρικανών και χρησιμοποιώντας υπέρμετρη βία συνέλαβαν 35 ανθρώπους 

με ένα κοινό χαρακτηριστικό: το χρώμα του δέρματός τους.  

  

Στις 31 Μαΐου 2017, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής 

εισέβαλαν στα κελιά της Πέτρου Ράλλη για να «απαντήσουν» με ξυλοδαρμό 

στους κρατούμενους πρόσφυγες που διαμαρτύρονταν για τη μακροχρόνια 

κράτησή τους, ζητώντας να μάθουν πότε θα αφεθούν ελεύθεροι. Οκτώ από 

αυτούς, αφού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, τώρα 

βρίσκονται αντιμέτωποι με ανυπόστατες κατηγορίες για απόπειρα 

απόδρασης.  

 



Τα παραπάνω περιστατικά αστυνομικής βίας, τα οποία  δεν είναι 

μεμονωμένα και τα οποία δυστυχώς θα αυξάνονται όσο οι ελληνικές αρχές 

εφαρμόζουν τις πολιτικές της ΕΕ εις βάρος των δικαιωμάτων, μας 

προκαλούν εύλογη ανησυχία. 

 

Δηλώνουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στα 42 θύματα που δικάζονται με 

ανυπόστατες κατηγορίες και καταδικάζουμε τη ρατσιστική αντιμετώπισή 

τους με βάση τα φυλετικά τους  χαρακτηριστικά. Στις δίκες της 20ης και 27ης 

Απριλίου σε Χίο και Αθήνα, θα είμαστε παρόντες, ευελπιστώντας ότι οι 

δικαστικές αρχές θα διασφαλίσουν και σε αυτή την περίπτωση τον σεβασμό 

και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

 

 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ (αλφαβητικά) 

 
ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων http://arsis.gr  

Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων & Μεταναστών 
http://migrant.diktio.org  

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου http://www.hlhr.gr   
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι 

https://greekhelsinki.wordpress.com  
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες http://www.gcr.gr  

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων http://www.refugees.gr  
Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία http://www.kosmosxorispolemous.gr 

"ΛΑΘΡΑ;" - Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χίου 
http://www.lathra.gr  

Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών 
http://www.omadadikigorwn.blogspot.com     

Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων http://www.tokeli.gr 
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