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     ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  11 ΓΕΝΑΡΗ ΣΤΙΣ  2 Μ.Μ. ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 

 
Τα ξηµερώµατα του Σαββάτου, 3 Ιανουαρίου 2009, σκοτώθηκε ο  Χουσεΐν Ζαχιντούλ, 24 

χρονών από το Μπαγκλαντές, κοντά στο τµήµα Αλλοδαπών στην οδό Πέτρου Ράλλη. Την ίδια ώρα 
καταγγέλλεται ξυλοδαρµός και καταδίωξη εκατοντάδων προσφύγων από την αστυνοµία έξω από το 
τµήµα. Ο Χουσεΐν, που είχε πάει στο τµήµα Αλλοδαπών, όπως και χιλιάδες άλλοι, για να πάρει το 
πολυπόθητο δελτίο προτεραιότητας για αίτηση ασύλου, έπεσε στο ίδιο ακριβώς χαντάκι όπου είχε 
χάσει τη ζωή του στις 27/10/2008 ο Πακιστανός Μοχάµεντ Ασράφ έπειτα από επίθεση της αστυνοµίας 
και καταδίωξη των συγκεντρωµένων. Τον Οκτώβριο η αστυνοµία είχε ανακοινώσει ότι πράγµατι έγιναν 
«µικρο-επεισόδια», αλλά ο Πακιστανός γλίστρησε κι έπεσε στο ρέµα και ουδεµία σχέση µε το θάνατό 
του είχε η ΕΛ.ΑΣ. Τώρα ισχυρίζεται ότι το πτώµα του άτυχου Μπαγκλαντεσιανού βρέθηκε στο ρέµα 
στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου και εκείνη την ώρα κανένας αστυνοµικός δεν βρίσκονταν στο 
συγκεκριµένο σηµείο, ενώ δεν κάνει λόγο για το παραµικρό επεισόδιο. 

Οι θάνατοι δεν είναι τυχαίοι. Οι µετανάστες και οι πρόσφυγες δεν έχουν, προφανώς, 
αυτοκτονικές τάσεις.  Ανάµεσα σε αυτά τα δύο τραγικά περιστατικά, έχουν καταγγελθεί άλλα δύο 
σοβαρά περιστατικά τραυµατισµών αιτούντων άσυλο: του Αχµέτ Ατζάζ από το Πακιστάν, που έσπασε 
το χέρι του στην ουρά στις 28/11/2008 κατά τη διάρκεια ξυλοδαρµού από αστυνοµικούς, και του 
Πακιστανού Μαζεχάρ Ικµπάλ, που νοσηλεύεται σε κωµατώδη κατάσταση στην εντατική µονάδα του 
Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Νίκαιας  µετά από πτώση στο ίδιο «δολοφονικό ρέµα».  

Η διαδικασία υποβολής ασύλου, µε αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών και της 
ΕΛ.ΑΣ, έχει µετατραπεί σε απάνθρωπη διαδικασία, όργιο ρατσιστικής βίας και εξευτελισµών των 
αιτούντων άσυλο. Οι πρόσφυγες είναι αναγκασµένοι να περιµένουν κάθε εβδοµάδα σε ουρές χιλιάδων 
στην πίσω είσοδο του Τµήµατος Αλλοδαπών, από την Παρασκευή το πρωί µέχρι το Σάββατο στις 7 π.µ. 
που το «Αλλοδαπών» µοιράζει µόνο 300 µαγικά δελτία προτεραιότητας για ραντεβού κάθε εβδοµάδα. Η 
«Πέτρου Ράλλη» είναι το µοναδικό σηµείο στην Αθήνα όπου µπορεί κανείς να καταθέσει αίτηση για 
πολιτικό άσυλο, ενώ άλλη γενικευµένη διαδικασία απόκτησης νοµιµοποιητικών εγγράφων για άδεια 
διαµονής στη χώρα δεν υπάρχει. Έτσι, µοιραία συνωστίζονται και ξηµεροβραδιάζονται χιλιάδες 
άνθρωποι για να µη χάσουν τη σειρά τους και να καταθέσουν αίτηµα για άσυλο. Σ’ αυτές τις συνθήκες 
η αστυνοµία χρησιµοποιεί συστηµατικά βία χτυπώντας αδιακρίτως για να απωθήσει το πλήθος µε 
κλοµπ, δηµιουργώντας συνθήκες πανικού. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν θεωρούµε τους θανάτους 
τυχαίους, αλλά συνέπεια της ρατσιστικής και απάνθρωπης µεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης 
και της συστηµατικής και βάρβαρης βίας της ΕΛ.ΑΣ. Μετά από όλα αυτά δεν πήραν οποιοδήποτε µέτρο 
αποσυµφόρησης και εξανθρωπισµού της κατάστασης, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. εξακολουθεί να ακολουθεί την 
ίδια βάρβαρη πρακτική. 
 
Ως εδώ! Ας µη θρηνήσουµε άλλους νεκρούς.  
 
Απαιτούµε: 
• Να τιµωρηθούν οι υπαίτιοι για τους θανάτους και τους τραυµατισµούς  



• Ανοιχτή πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης ασύλου. Νέους χώρους και ανθρώπινες 
διαδικασίες  υποβολής δικαιολογητικών για  άσυλο σε πανελλαδική κλίµακα 

• Να αφαιρεθεί η αρµοδιότητα παραλαβής και εξέτασης αιτηµάτων ασύλου από την Αστυνοµία 
• Άσυλο και στέγη σε όλους τους πρόσφυγες, να κλείσουν τα κέντρα κράτησης µεταναστών 
• Νοµιµοποίηση και ίσα δικαιώµατα στους µετανάστες, ελληνική υπηκοότητα στα παιδιά τους 
• Να µην εφαρµοστεί το ρατσιστικό «Σύµφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου» της Ε.Ε. και η 

Οδηγία για την «επιστροφή προσώπων». 
 
Καλούµε τους συναδέλφους να συµµετάσχουν στο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο που θα 
πραγµατοποιηθεί την Κυριακή, 11/1/09 στις 2 µ.µ. στην Οµόνοια.  

 


