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 Επικίνδυνες διακρίσεις σε βάρος των προσφύγων!

Καταγγελίες για τις συνθήκες ταξιδιού προσφύγων με πλοία της γραμμής
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 - 09|02|2016 16:24

Πληρώνουν διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για να ταξιδέψουν με το πλοίο της γραμμής από τη Μυτιλήνη στον Πειραιά και
αφού αισθάνονται τυχεροί που επέζησαν από τον πόλεμο και τα κύματα του Αιγαίου. Η οδύσσειά τους όμως συνεχίζεται,
σύμφωνα με καταγγελίες στο πλοίο της γραμμής. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος Αχιλλέας Πεκλάρης, που ταξίδευε την
περασμένη Τρίτη για Πειραιά, κάνει λόγο για «συνθήκες απαρτχάιντ και ρατσισμού».

Πληρώνουν διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για να ταξιδέψουν με το πλοίο της γραμμής από τη Μυτιλήνη στον Πειραιά και
αφού αισθάνονται τυχεροί που επέζησαν από τον πόλεμο και τα κύματα του Αιγαίου. Η οδύσσειά τους όμως συνεχίζεται,
σύμφωνα με καταγγελίες στο πλοίο της γραμμής. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος Αχιλλέας Πεκλάρης, που ταξίδευε την
περασμένη Τρίτη για Πειραιά, κάνει λόγο για «συνθήκες απαρτχάιντ και ρατσισμού». 
Ο όρος «Aπαρτχάιντ» σε τοπική αφρικανική διάλεκτο σημαίνει «διαχωρισμός» και επιβλήθηκε το 1949 σε βάρος των
μαύρων σε όλα τα επίπεδα της ζωής, από την παιδεία ως την υγεία, διαχωρίζοντας τους πολίτες σε φυλετικές ομάδες,
μαύρους, λευκούς, έγχρωμους και Ινδούς, αλλά και τις περιοχές.

Ο δημοσιογράφος το βράδυ της Τρίτης 2 Φεβρουαρίου ταξίδευε από τη Μυτιλήνη με προορισμό τον Πειραιά και ανέβασε
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Ο δημοσιογράφος το βράδυ της Τρίτης 2 Φεβρουαρίου ταξίδευε από τη Μυτιλήνη με προορισμό τον Πειραιά και ανέβασε
στο λογαριασμό του στο facebook την παρακάτω ανάρτηση: «Απόψε στο πλοίο “Νήσος Ρόδος” της εταιρείας “Hellenic
Seaways” με προορισμό την Αθήνα μάς χώρισαν στα δύο. Κι έτσι το ταξίδι μας έχει άρωμα απαρτχάιντ και ρατσισμού. Από
τη μια μεριά του πλοίου οι ντόπιοι και οι δυτικοί και από την άλλη (με την πόρτα κλειστή στη μέση) οι πρόσφυγες, οι Ρομά
κ.ά. “δεύτερης κατηγορίας” άνθρωποι. Δε χρειάζεται να πω σε ποια μεριά πήγαμε να κάτσουμε η παρέα μου κι εγώ -όπως
και πολλοί άλλοι αλληλέγγυοι και εθελοντές. Αυτό που χρειάζεται να πω είναι ότι μεγαλύτερη ντροπή δεν έχω ξανανιώσει
εδώ και πολύ καιρό. Ειδικά όταν, όπως μπαίναμε στο πλοίο όλοι μαζί, ο καμαρότος μου έκλεισε το μάτι με αυτόν το
χυδαίο, εμετικό, συνωμοτικό τρόπο και μου είπε “ΕΣΕΙΣ από ’δω, κύριε”...».

Οι καταγγελίες όμως δεν είναι πρωτόγνωρες. Τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο στην «Εφημερίδα των Συντακτών» είδε
το φως της δημοσιότητας καταγγελία, σύμφωνα με την οποία επιβάτης που ταξίδευε για Πειραιά τσακώθηκε με
εργαζόμενο του πληρώματος, προκειμένου ο δεύτερος να αφήσει -επιτέλους- μια γυναίκα πρόσφυγα να μπει στην
τουαλέτα του πλοίου με το παιδί της.

Με άλλα λόγια, κι αν δεν επεδείκνυε αυτήν τη συμπεριφορά ο εν λόγω επιβάτης, η γυναίκα και το παιδί της δε θα
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα για πάνω από 10 ώρες!

 

Από τη «Blue Star» 
Δωρεάν μετακίνηση για δέκα πρόσφυγες 

Ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού, η «Blue Star Ferries» προσφέρει δωρεάν
μετακίνηση σε δέκα πρόσφυγες - μετανάστες, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε κάθε δρομολόγιο
του πλοίου τής εν λόγω εταιρείας από Μυτιλήνη για Πειραιά.

Ο δήμαρχος Λέσβου ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει δημόσια τη «Blue Star Ferries» καθώς και το Κεντρικό Πρακτορείο
Μυτιλήνης της εταιρείας, του Ηλία Πίκουλου, για την άμεση και θετική ανταπόκριση στο αίτημά του, καθώς και για τη
μέχρι σήμερα προσφορά της στη μετακίνηση των προσφύγων.
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