Δελτίο τύπου από τις Πρωτοβουλίες «You cant evict Solidarity», Christian Peacemaker
Teams-Aegean Migrant Solidarity και borderline-europe, 26 Απριλίου 2021
Σκανδαλώδης καταδίκη ενός Σύριου πρόσφυγα στην Λέσβο σε 52 χρόνια φυλάκισης.
Παρατηρητές της δίκης ασκούν έντονη κριτική στην ποινικοποίηση του να ζητάει κάποιος
καταφύγιο από τον πόλεμο.
Την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, η δίκη του Κ.S., ενός νεαρού πρόσφυγα από την Συρία,
διεξάχθηκε στη Μυτιλήνη. Καταδικάστηκε σε 52 χρόνια φυλάκισης για παράνομη είσοδο
στην χώρα και για διευκόλυνση παράνομης εισόδου. Παρατηρητές της δίκης από τις
Πρωτοβουλίες «You cant evict Solidarity», Christian Peacemaker Teams – Aegean Migrant
Solidarity και borderline-europe θεωρούν την ετυμηγορία σκάνδαλο. Ασκούν κριτική για την
άδικη διεξαγωγή της δίκης και για ακόμη μια φορά απαιτούν την άμεση αποφυλάκιση του
κατηγορουμένου.
Όπως περιέγραψε στη δίκη, ο Κ.S. εξαναγκάστηκε να φύγει από την Συρία με την οικογένειά
του λόγω του εμφυλίου πολέμου. Από την Συρία πέρασαν στην Τουρκία, οπού ο ίδιος
καθώς αρνήθηκε να συμμετάσχει στην στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στην Λιβύη,
βασανίστηκε. Κατάφερε να ξεφύγει με την γυναίκα του και τα τρία τους παιδιά (ηλικίας
τεσσάρων, έξι και εφτά χρονών) θέλοντας να φτάσει στην Ευρώπη. Όταν η οικογένεια
έφτασε στο νησί της Χίου στις αρχές του Μαίου 2020, τους αρνήθηκε το δικαίωμα της
αίτησης ασύλου για έναν μήνα, όπως συνέβαινε και σε όσους και όσες κατέφθαναν στην
Ελλάδα εκείνη τη χρονική περίοδο. Ηταν η περίοδος όπου η ελληνική κυβέρνηση είχε
αναστείλει το δικαίωμα στην αίτηση ασύλου ως μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ
της Τουρκίας και της Ε.Ε. Με αυτήν την πρόφαση η ελληνική κυβέρνηση συστηματικά
κατηγορούσε όσους και όσες κατέφευγαν για προστασία στην Ευρώπη για παράνομη
είσοδο στην χώρα.
Μετά την άφιξή του ο Κ.S. κατηγορήθηκε ότι οδηγούσε την βάρκα με την οποία έφτασαν με
την οικογένειά του στην Χίο. Κατηγορείται όχι μόνο για παράνομη είσοδο στην χώρα, αλλά,
και για διευκόλυνση παράνομης εισόδου (facilitating illegal entry, human smuggling) καθώς
και πρόκληση ναυαγίου θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Ένας παρατηρητή της δίκης εξηγεί για το παρασκήνιο τέτοιων κατηγοριών:
«Η κατάθεση τέτοιων κατηγοριών εναντίον μεταναστών που φτάνουν στα ελληνικά νησιά,
αναγνωρίζοντάς τους υποτίθεται ώς οδηγούς στις βάρκες, χρησιμοποιείται συστηματικά
από το ελληνικό κράτος εδώ και κάποια χρόνια. Βασίζεται στην παράλογη αποδοχή ότι
όποιος οδηγάει την λαστιχένια βάρκα, η οποία είναι γεμάτη με ανθρώπους που αναζητούν
προστασία, είναι ο ίδιος διακινητής. Τις περισσότερες φορές οι κατηγορούμενοι είναι και οι
ίδιοι αιτούντες προστασία που εξαναγκάστηκαν να οδηγήσουν την βάρκα. Στην πράξη, η
δίωξη κάποιου ώς διακινητή, σημαίνει ότι κάποιος από τους επιβάτες της λαστιχένιας
βάρκας κατηγορείται ότι την οδηγούσε, ασχέτως αν το έκανε ή όχι. Χωρίς επαρκείς
αποδείξεις, οι άνθρωποι αυτοί συλλαμβάνονται κατά την άφιξή τους και κρατούνται
προφυλακιστέοι για πολλούς μήνες. Όταν φτάσει η στιγμή να εκδικαστούν οι υποθέσεις
τους, οι δίκες διαρκούν 38 λεπτά και καταδικάζονται με πολύ βαριές ποινές που σε κάποιες
περιπτώσεις ξεπερνούν τα 100 χρόνια. Για το σύνολο των κατηγοριών ο K.S. αντιμετωπίζει

ποινή φυλάκισης 93 χρόνων. Οι δίκες αυτές δεν διεξάγονται ούτε δίκαια ούτε συνάδοντας
με το κράτος δικαίου. Γνωρίζουμε εκατοντάδες τέτοιες υποθέσεις ανθρώπων οι οποίοι
κρατούνται στις ελληνικές φυλακές με αυτές τις κατηγορίες όπως δείχνει μια αναφορά των
CPT-Aegean Migrant Solidarity, borderline-europe και Deportation Monitoring Aegean (1).
Προσφάτως, οι δυο πρόσφυγες Amir και Razouli καταδικάστηκαν σε 50 χρόνια φυλάκισης
σε μία τέτοια δίκη και τώρα περιμένουν την έφεσης της υπόθεσης τους τον Μάρτιο του
2022 (2).»
Αφού κρατήθηκε προφυλακιστέος για πάνω από ένα χρόνο και αφού η δίκη αναβλήθηκε με
συνοπτικές διαδικασίες ( από την Τετάρτη 21 Απριλίου για την Παρασκευή 23 Απριλίου), ο
K.S. καταδικάστηκε μέσα σε λίγες ώρες για «παράνομη είσοδο» και «διευκόλυνση
παράνομης εισόδου» σε 52 χρόνια φυλάκισης. Καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια συν ένα
χρόνο για κάθε επιβαίνοντα της βάρκας. Επίσης το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο
ύψους 242.000 ευρώ. Και όλα αυτά αφού κρίθηκε αθώος για τις κατηγορίες της «απείθιας»
και της «διακινδύνευσης ανθρώπινης ζωής».
Ο K.S. κρίθηκε όχι για την ενοχή του σχετικά με τα συγκεκριμένα «εγκλήματα» για τα οποία
βρέθηκε κατηγορούμενος, αλλά κρίθηκε παραδειγματικά για να καταδικάσει την
μετανάστευση στην Ευρώπη συνολικά. O K.S. έγινε δέκτης υποτιμητικών σχολίων από το
δικαστήριο, ανακρίθηκε για τα θρησκευτικά του πιστεύω και ρωτήθηκε για το γιατί δεν
έμεινε στη Συρία να πολεμήσει για την χώρα του. Η δίκη ήταν γεμάτη από παρατυπίες όπως
για παράδειγμα η υπόθεση του εισαγγελέα βασίστηκε σε αντιφατικές λίστες για τον αριθμό
των ατόμων στην βάρκα. Ενώ με τη σειρά της η σύζυγος του κατηγορούμενου κατέθεσε και
επιβεβαίωσε ως μάρτυρας ότι ο K.S. δεν οδηγούσε την βάρκα. Όταν αξιωματικός της
Ακτοφυλακής υποστήριξε ότι ο K.S. έπρεπε να απελευθερωθεί γιατί αναζήτησε καταφύγιο
από μια εμπόλεμη ζώνη, ο εισαγγελέας απάντησε ότι θα μπορούσε να παραμείνει στην
Τουρκία! Γεγονός απίστευτο καθώς ο K.S. εκεί φυλακίστηκε και βασανίστηκε.
Οι δικηγόροι του από το Legal Center Lesvos άσκησαν έφεση αμέσως μετά την ετυμηγορία.
Μέχρι τότε ο K.S. πρέπει να περιμένει την έφεση της υπόθεσής του ( πιθανά έναν
χρόνο)πίσω στις φυλακές Κορυδαλλού.
Ο Johannes Körner της εκστρατείας « You cant evict Solidarity» δήλωσε για την απόφαση:
« Εμείς όπως και οι πρωτοβουλίες Christian Peacemaker Teams, Aegean Migrant Solidarity
και borderline-europe θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αλληλέγγυα τον κατηγορούμενο.
Καλούμε την Ελλάδα και την Ε.Ε. να βάλουν τέλος στην αυθαίρετη κράτηση των
μεταναστών και μεταναστριών και απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του
κατηγορούμενου. Επίσης παρόμοιες υποθέσεις θα πρέπει να ακυρωθούν, ή οι δίκες θα
πρέπει να διεξαχθούν κάπου αλλού και όχι στο προκατειλημμένο δικαστήριο της
Μυτιλήνης».
Μέλος των Christian Peacemakers – Aegean Migrant Solidarity πρόσθεσε:
«Μετανάστες που ψάχνουν καταφύγιο στην Ευρώπη και που κατηγορούνται για το έγκλημα
της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου δεν μπορούν να περιμένουν μια δίκαιη δίκη από το
δικαστήριο της Μυτιλήνης. Ο K.S. καταδικάστηκε χωρίς στοιχεία. Αυτό είναι ένδειξη ενός

συστήματος που τροφοδοτεί τις φωνές μιας τοπικής κοινωνίας που ψάχνει έναν
αποδιοπομπαίο τράγο για την μετανάστευση στο νησί»
Press contact:
Johannes Körner: cantevictsolidarity@riseup.net
1) https://bordermonitoring.eu/wp-content/uploads/2020/12/report-2020-smugglingen_web.pdf
2) https://www.borderline-europe.de/unsere-arbeit/solidarit%C3%A4tsstatement-freiheitf%C3%BCr-amir-und-razuli?l=en

