Θανατθφόρα τα ςφνορα τθσ Αδριατικισ: ζξι νεκροί μετανάςτεσ ςε δφο εβδομάδεσ, οι
απελάςεισ ςυνεχίηονται
την ζκθεςη τησ Migreurop για το 2009-2010 «τα ςφνορα τησ Ευρϊπησ: Ζλεγχοι,
Εγκλειςμοί, Απελάςεισ» ζνα κεφάλαιο είναι αφιερωμζνο ςτα ςφνορα τησ Αδριατικήσ. Ποιο
ςυγκεκριμζνα ςτισ πρακτικζσ «επανειςδοχήσ» των μεταναςτϊν ανάμεςα ςε Ελλάδα και
Ιταλία. Πρακτικζσ που πολλζσ φορζσ γίνονται παράνομα.
το ςυγκεκριμζνο εςωτερικό ςφνορο τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ και μζςα ςτα λιμάνια που
αντιπροςωπεφουν τουσ βαςικοφσ τησ κόμβουσ, οι αυθαίρετεσ απελάςεισ, οι καταπατήςεισ
των δικαιωμάτων, οι καταχρηςτικζσ ςυμπεριφορζσ και τα «ατυχήματα» δεν ςταματοφν
ποτζ. Αντίθετα αυξάνουν με τραγικό τρόπο τον αριθμό των θυμάτων.
Η Κίνηςη Τπεράςπιςησ Σων Δικαιωμάτων Προςφφγων Και Μεταναςτϊν/ςτριϊν Πάτρασ ,
κατήγγειλε ςτισ 2 Δεκζμβρη 2010 τον θάνατο του Sardar Ayari, 25χρονου Αφγανοφ πατζρα
τριϊν παιδιϊν.
Σα γεγονότα εκτυλίχθηκαν ςτα όρια τησ πόλησ τησ Πάτρασ, ςτην εθνική οδό Αθηνϊν
Κορίνθου Ε55. Κάθε μζρα ςτην είςοδο τησ πόλησ οι μετανάςτεσ προςπαθοφν να μπουν ςε
κάποιο από τα φορτηγά με προοριςμό την Ιταλία. φμφωνα με πολλζσ μαρτυρίεσ ςτισ 27
Νοζμβρη 2010 και ϊρα 4 το απόγευμα, ζνα φορτηγό βριςκόταν ςταμάτηςε ςτο κόκκινο
φανάρι και μια ομάδα από μετανάςτεσ ζδραξε την ευκαιρία και προςπάθηςε να κρυφτεί
ςτο ρυμουλκό. Παρουςία πολλϊν ανθρϊπων την ϊρα του ςυμβάντοσ, ζνασ άλλοσ οδηγόσ
φορτηγοφ με Ιταλικζσ πινακίδεσ όχι μόνο δεν ςταμάτηςε αλλά επιπλζον επιτάχυνε
κατευθυνόμενοσ προσ τουσ μετανάςτεσ. Ο Sardar Ayari ςφηνϊθηκε ανάμεςα ςτα δφο
φορτηγά. Άφηςε την τελευταία του πνοή λίγεσ ϊρεσ μετά αφοφ είχε μεταφερθεί ςτο
νοςοκομείο. Οι γιατροί είπαν « Ήταν ςαν να είχε εκραγεί μια βόμβα ςτο ςτομάχι του».
Η αςτυνομία παρόλο που είχε ακοφςει τισ μαρτυρίεσ αυτϊν που βρίςκονταν επί τόπου/
προςϊπων που ήταν παρόντεσ την ϊρα του ςυμβάντοσ άφηςε τον δράςτη οδηγό ελεφθερο
να φφγει.
Η Κίνηςη Τπεράςπιςησ Σων Δικαιωμάτων Προςφφγων Και Μεταναςτϊν/ςτριϊν καταγγζλλει
τον τρόπο με τον οποίο οι αςτυνομικζσ αρχζσ διερεφνηςαν τισ ςυνθήκεσ του ατυχήματοσ
και τον τρόπο με τον οποίο Πατρινοί δημοςιογράφοι κάλυψαν το γεγονόσ ςαν απλϊσ «ζνα
τροχαίο δυςτφχημα νεαροφ Αφγανοφ».
τισ 2 Δεκεμβρίου 2010 ζνα με Δελτίο Σφπου το Παρατηρητήριο Osservatorio Faro sul Porto
e dell Ambasciata dei Diritti d Ancone1 δηλϊνει τον θάνατο από αςφυξία 16χρονοφ
Αφγανοφ. Σο γεγονόσ ςυνζβη ςτο Cruise Ferry πλοίο που ανήκει ςτην εταιρεία Minoan Lines
και κάνει το δρομολόγιο Πάτρα Ανκόνα. Είναι ςκανδαλϊδεσ το πϊσ οι εκάςτοτε αρχζσ
καταλήγουν ςζνα απλό τροχαίο είτε ςε ζνα φυςικό θάνατο. Οποιοςδήποτε κι αν είναι ο
τρόποσ με τον οποίο ταξιδεφουμε δεν υπάρχει τίποτε το κανονικό ή φυςικό ςτο να πεθάνει
κανείσ ςφηνωμζνοσ ανάμεςα ςε δφο φορτηγά ή από αςφυξία κρυμμζνοσ μζςα ς ζνα
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φορτηγό, μόνο και μόνο επειδή θζλει να διαςχίςει ζνα ςφνορο. τισ 23 Νοεμβρίου 4 Ιρανοί
βρζθηκαν επίςησ νεκροί από αςφυξία ςτο φορτηγό το οποίο ήταν κρυμμζνοι με την ελπίδα
να περάςουν ςτην Ιταλία.
Για να μην ξεχαςτοφν τα θφματα αυτά και με ςτόχο να ςυνεχίςουμε να ρίχνουμε φωσ ςε
ότι γίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα ςφνορα, ςτην καρδιά τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ, το δίκτυο
Tuttidirittiumanipertutti οργανϊνει κινητοποίηςη ςτισ 11 Δεκεμβρίου 2010, ημζρα των
δικαιωμάτων.
Μετά τισ κινητοποιήςεισ των Χωρίσ χαρτιά ςτη Brescia ςτο Μιλάνο ενάντια ςτην επιχείρηςη
νομιμοποίηςησ- μια απάτη που πρότεινε η Ιταλική κυβζρνηςη – και ςτη μνήμη του θανάτου
του Zaher Rezai Αφγανοφ που βρήκε τραγικό θάνατο ςτα 13 του χρόνια ςτη Βενετία το
Δεκζμβριο του 2008 ενϊ είχε φθάςει ςτην Ιταλία κρυμμζνοσ ςτο κάτω μζροσ ενόσ
φορτηγοφ, η οργάνωςη Venise ville des droits και το δίκτυο Tuttidirittiumanipertutti
οργανώνουν ςτισ 11 Δεκζμβρη μια διπλή διαμαρτυρία:
τισ 10.30 πορεία τησ Αφγανικήσ κοινότητασ ενάντια ςτη «sanatoria truffa» η οποία θα
περάςει από το αρχηγείο τησ αςτυνομίασ και θα κατευθυνθεί προσ το λιμάνι τησ Βενετίασ.
τισ 13.00 ςτο λιμάνι θα γίνει η τελετή μνήμησ ςτο Zaher, ενάντια ςτισ απελάςεισ και για το
δικαίωμα ςτο άςυλο. Οι διαμαρτυρίεσ ςε Brescia και Βενετίασ είναι μζροσ μιασ γενικότερησ
διαμαρτυρίασ που θα κλιμακωθεί ςτη Ρϊμη ςτισ 14 Δεκζμβρη 2010 με όνομα ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ, που ζχει ςαν γενικότερο ςκοπό να τονίςει την δυςπιςτία ωσ προσ την
Ιταλική Κυβζρνηςη.

